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Телевизии и радиостанции
Дата: 30.10.2012
Източник: БНР
Предаване: 12+3
Място на материала:
Продължителност в мин.: 5
Брой думи: 678

Текст: Европейските фондове не са достатъчно условие за преодоляване на проблемите в
отделните държави. Около това се обединиха експерти на дискусия – Еврофондовете отвъд
статистиката на Осмото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Повече по тази тема от Радостина
Билярска. Здравей.
Репортер: Здравейте. След представения преди около един месец доклад за ползата от
европейските фондове, днес експертите от неправителствения сектор говориха по-скоро
скептично за приноса на европарите за развитието на различни сектори. Констатациите за
проблеми, за които се знае от години се свързват отново с приоритети и мерки за решаване
през следващия финансов период от 2014 до 2020г., отколкото с постигнати резултати след
близо 6 години членстов на България в ЕС. Въпреки, че иновациите постоянно се споменават
като приоритет от предвидените европейски средства за насърчаване на иновациите в
програма Конкурентоспособност са усвоени едва 2%. Това коментира Камен Колев, зам.председател на БСК.
Камен Колев: Ние имахме 3% цел разходи за развой на дейност от БВП, намалихме я на 1.5 и
1.6. За последните 10 години ние успяхме от 0.5 май на 0.6 да се качим, с една десета. Ще
изпълним ли тази цел? и каква е причината всъщност да не се усвояват тези средства по тази
основна цел – иновации. Може би икономиката няма нужда от иновации?
Репортер: Определените вече приоритети на президентството, свързани и със стратегията
Европа 2020 представи Елица Николова, секретар на президента.
Елица Николова: Един от основните проблеми на малките и средни предприятия е достъпа им
до финансиране. Затова трябва и в следващия програмен период да се наблегне основно на
използването на финансови инструменти, грантове за технологична модернизация. В областта
на селското стопанство през юли месец търсихме обединение върху две Ключови направления
в президентската институция. Приоритет 1, който заложихме е екологично насоченото
земеделие и приоритет 2 е насърчаването на развитието на овощарството,
зеленчукопроизводството и животновъдството.
Репортер: В страните, в които институциите работят добре, усвояването на европейските
фондове има резултат за икономиката. Коментарът е на Десислава Николова от Института за
пазарна икономика.
Десислава Николова: Това, което можем да направим е или да насочим значителна част от
тези фондове към проекти, които помагат засилването на институциите, като например
електронното правителство, по-бързото и обективно правораздаване, оптимизиране на
администрацията, по-ефективна политика и т.н. Ние си знаем къде са основните проблеми. Или
паралелно с усвояването на европейски фондове да не се отстъпва от реформите, които пък
водят до по-добри институции.
Репортер: Според други икономисти, измерения ефект от използването на еврофондовете –
ръст на БВП до 9.3% през 2015 не е достатъчно. Според преподавателя в НБУ доц. Антоний
Гълъбов, преобладава мнението за недостъпност на европейските фондове и че
евросредствата по-скоро се отпускат на определен кръг от хора за обслужване на корпоративни
интереси.
Антоний Гълъбов: Много важно е дали сме в състояние да хвърлим камъчето така, че то да
тупне няколко пъти върху водата преди да потъне. От тази гледна точка всъщност
привличането на европейски средства в България е с много къс скок. Те много бързо потъват в
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Резюме: Европейските фондове не са достатъчно условие за преодоляване на проблемите в
отделните държави. Около това се обединиха експерти на дискусия – Еврофондовете отвъд
статистиката на Осмото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Повече по тази тема от Радостина
Билярска. Здравей.
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потребление и точно затова имат ограничен ефект на устойчивост. Точно затова са ограничени
като видимост.
Репортер: Разбира се, най-видимия ефект от европейските фондове са проектите за пътна
инфраструктура. Това посочи като добър резултат и председателя на парламентарната
комисия по европейски въпроси Моника Панайотова, която скоро ще заеме поста евродепутат в
ЕП на мястото на Илияна Иванова, избрана за член на Европейската сметна палата.
Моника Панайотова: Това е приоритет, който ще продължи да бъде и през следващия
програмен период, защото се осъзнава необходимостта от свързване на Европа и съответно за
това ще има отделен инструмент, който има за цел именно както транспортната, така и
комуникационната и енергийната инфраструктура да бъдат като акцент. Другия видим ефект е
по отношение на реализацията на реформи посредством средствата по европейските
програми. Специално визирам Програмата за развитие на човешките ресурси и възможността
за провеждане на реформата за деинституционализацията на дечица от домове. Както разбира
се и възможността в момента за много по-висок процент на младежка заетост именно
благодарение на мерките, които се взеха от МТСП посредством европейски средства за
създаване на временна заетост, стажантски програми и съответно по-тясна колаборация между
бизнеса и образованието.
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Дата: 30.10.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: България следобед
Място на материала:
Продължителност в мин.: 4
Брой думи: 710

Текст: Водещ: В следващите минути ще говорим за нови технологии и интернет и поспециално за интернет сайт dariknews. От днес можем да се похвалим със спечелен проект по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
Преди броени часове министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев връчиха договорите на 85 фирми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
по Оперативната програма. Управителят на DarikWeb Людмил Кържилов подписа договор на
стойност 600 000 лева. За какво ще бъдат похарчени парите и как ще се повиши качеството на
предлаганите продукти, както и каква е голямата изненада за аудиторията на dariknews, чуйте в
следващия репортаж на Александра Гинева.
Репортер: 85 фирми в страната получиха безвъзмездна финансова помощ „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”. Средствата са осигурени по линия на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев връчиха договорите. Чуйте коментарите и съветите към българския бизнес,
които отправиха те.
Бойко Борисов: Това, освен че са допълнителни работни места, това са живи пари, които
влизат във вашите компании и аз още веднъж Ви моля, ако има някои, които в условията на
работа с нашето министерства и съответно дирекциите са видели някоя слабост, въобще да ми
я кажат, за да я отстраним веднага.
Делян Добрев: Реално стигналите пари във фирмите, без тези, които са прехвърлени от
нашата сметка в “Jeremie”, реално стигналите до вашите сметки са повече от 15% в момента,
при положение че май месец бяха едва 9%. За тези четири-пет месеца сме разплатили към
фирмите 6% от целия ресурс на програмата. За същия период от време, ако го сравним с
миналата година, сме договорили четири пъти повече средства и сме разплатили два пъти
повече.
Бойко Борисов: Значи, не ти е актуална информацията. Днеска са платили още 20 млн., така
че стават 84,5. Така че днеска плати още 20 млн.
Делян Добрев: Всеки ден трябва да се плащат средства. Всяка седмица в понеделник
пристига справката. Тези, цитирани от мен цифри, са към петък миналата седмица. Така че ето,
днес имаме още 20 млн. Разплатени, което вдига още повече усвоените средства.
Репортер: Сред фирмите отличници, класирали се със спечелени проекти за европейско
финансиране, е и dariknews. Какво включва проектът и на каква стойност е, обясни управителят
на DarikWeb Людмил Кържилов.
Людмил Кържилов: Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 615 000
лева, а общият размер на допустимите разходи по проекта е 1 026 000 лева. За какво ще ги
използва dariknews? Както знаете онлайн медиите работят в изключително конкурентна среда.
С част от средствата ние ще дадем възможност на нашите читатели не само да четат
сайтовете на dariknews, но и да гледат видео съдържание. Ще подменим част от техниката,
която стои зад цялата група на dariknews. Имаме клъстърно стопанство, което, както знаете,
осигурява възможността на всеки един да достъпва и сайтовете dariknews.bg, gong.bg, lex.bg.
Там е необходимо подмяна на част от тази технология, вкарването на нови технологични
решения, защото сайтовете на dariknews са едни от най-четените в България информационни
сайтове. Това означава голямо натоварване върху нашите мрежи, нашите сървъри. И с
помощта на проекта ние ще успеем да подновим това стопанство, клъстърно.
Репортер: Голямата изненада за аудиторията на dariknews предвижда и онлайн излъчване в
сайта. Какво точно е заложено в проекта и какви са амбициите на екипа?

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Резюме: Водещ: В следващите минути ще говорим за нови технологии и интернет и поспециално за интернет сайт dariknews. От днес можем да се похвалим със спечелен проект по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
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Людмил Кържилов: Също така ще дадем възможност в бъдеще, пак чрез нови технологични
решения, да могат онлайн да се гледат събития на нашите сайтове – от политически събития
до спортни и културни.
Репортер: Тоест, нашите слушатели и читатели на сайта от съвсем скоро ще могат да гледат и
видео?
Людмил Кържилов: Тоест, читатели, слушатели и зрители. Да. Предстои много работа, но
смятам, че след като усвоим средствата по този проект, ние ще бъдем още по-добри, ще бъдем
още по-полезни на всички, които ползват сайтовете на групата на „Дарик”.
Репортер: Екипът е в пълна бойна готовност?
Людмил Кържилов: Да, разбира се. Всеки ден. Ами, всеки ден над 100 000 човека минават
само през dariknews.bg, а през всичките ни сайтове от групата са повече от 150-200 000 души. А
те ще се увеличават, защото интернет се развива и затова всъщност трябва и технологично
обновление, защото трябва да отговорим на този читателски интерес – читателски,
слушателски и зрителски.
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Дата: 30.10.2012
Източник: Нова телевизия
Предаване: Здравей България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 4,20
Брой думи: 334

Текст: Димитър Андреев, изпълнителен директор „Витавел” АД, Лусковит: Предприятието
съществува от 1970 г. и е започнало в първоначалния си стадий да произвежда трислойно
вълнообразно велпапе и съответно опаковки от него. През 1995 г. предприятието е
приватизирано от мениджърски екип. Основната идея на екипа беше да се модернизира
предприятието и да може да отговори на постоянно растящите нужди на пазара за нови,
различни по вид и качествени опаковки. Нашата продукция е предназначение за съхранение и
транспортиране на различни продукти – месни продукти, козметични продукти, хранителни,
зеленчуци. Нещото, което различава нашето предприятие от останалите предприятия от нашия
бранш, фактът, че 1995 г. е извършена мениджърска приватизация, която и досега се е
запазила в основата си и е изцяло с българско участие. В предприятието в момента работят
около 150 човека. През януари 2011 г. реализирахме проект по ОП „Конкурентоспособност на
българската икономика”. Неговото наименование е „Модернизация на оборудването и
разширяване продуктовата гама на опаковки от „Витавел” АД. Стойността на проекта е в
размер на 2,3 млн., като нашето участие беше 1,3 млн.лв. С тази финансова подкрепа
закупихме две машини. Едната е за производство на щанцови опаковки с добра
производителност – 4800 опаковки за час и автоматично почистване на отпадъка. Другата
технологична линия е за производство на кашони със сгъвачнолепачна част, сортираща част,
три флексопечата и ротоелемент с една производителност около 16 хил. кутии за час, със
система за автоматично настройване на поръчките и възможност за запаметяване на 6 хил.
броя поръчки. Реализацията на самия проект допринесе за производството на нови продукти в
гамата на произвежданите от „Витавел”, съответно с по-добро качестгво, конкурентоспособни и
с една много по-добра производителност. В частност са постигнати намаление на разходите за
електроенергия, и намаление на технологичния брак. Всички тези резултати доведоха наистина
до реализирането на основната цел на проекта, а именно подобряване на
конкурентоспособността. Чрез реализиране проектите по ОПК и МИЕТ много предприятия от
нашия бранш получиха реалната възможност да подобрят своята производителност и качество
на продукцията, а от там реалната възможност да излязат и да бъдат конкурентни на нашия и
на външния пазар.
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Резюме: Димитър Андреев, изпълнителен директор „Витавел” АД, Лусковит:
Предприятието съществува от 1970 г. и е започнало в първоначалния си стадий да произвежда
трислойно вълнообразно велпапе и съответно опаковки от него. През 1995 г. предприятието е
приватизирано от мениджърски екип. Основната идея на екипа беше да се модернизира
предприятието и да може да отговори на постоянно растящите нужди на пазара за нови,
различни по вид и качествени опаковки. Нашата продукция е предназначение за съхранение и
транспортиране на различни продукти – месни продукти, козметични продукти, хранителни,
зеленчуци. Нещото, което различава нашето предприятие от останалите предприятия от нашия
бранш, фактът, че 1995 г. е извършена мениджърска приватизация, която и досега се е
запазила в основата си и е изцяло с българско участие. В предприятието в момента работят
около 150 човека. През януари 2011 г. реализирахме проект по ОП „Конкурентоспособност на
българската икономика”. Неговото наименование е „Модернизация на оборудването и
разширяване продуктовата гама на опаковки от „Витавел” АД. Стойността на проекта е в
размер на 2,3 млн., като нашето
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Дата: 30.10.2012
Източник: ТВ7
Предаване: Новини
Място на материала: 18.30 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 181
Резюме: 11.Новина
Когато ГЕРБ дойде на власт бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди няколко
дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в усвояването на
средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при подписването на
договори за технологична модернизация по оперативна програма "Конкурентоспособност".Тя
разполага с огромни средства. Ако някой е видял слабост - да я каже, за да бъде отстранена,
заяви още премиерът
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Текст: 11.Новина
Когато ГЕРБ дойде на власт бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди няколко
дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в усвояването на
средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при подписването на
договори за технологична модернизация по оперативна програма "Конкурентоспособност".
Тя разполага с огромни средства. Ако някой е видял слабост - да я каже, за да бъде
отстранена, заяви още премиерът
Бойко Борисов:Чухте с какви огромни средства разполага програмата, ако има някои които в
условията на работа с нашето министерство и съответно дирекциите са видели някаква
слабост, въобще да не се притесняват да ми я кажат, за да я отстраним веднага. Просто
оборотите и начина по който работехме в момента министерството по усвояването на тези пари
е видно по-добре, но ако има нещо още да се постига, да се направи, защото следващите
няколко години, виждате какви огромни пари има, които да отидат при вас. Щом Любо Ганев е
спечели проект, вече съм спокоен. И щом на тази височина са стигнали и са постигнати
необходимите резултати и изкисвания, мисля че всичко ще е наред.
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Дата: 30.10.2012
Източник: Нова телевизия
Предаване: Новини
Място на материала: 19.00 часа
Продължителност в мин.: 1,30
Брой думи: 200
Резюме: Рубриката се излъчва със съдействието на ОП Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013
Процедурите по кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по програма Енергийна
ефективност и зелена икономика бяха представени днес пред бизнеса в град Видин.
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Текст:
Рубриката
се
излъчва
със
съдействието
на
ОП
Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Процедурите по кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по програма Енергийна
ефективност и зелена икономика бяха представени днес пред бизнеса в град Видин.
Юлиян Стоичков: Тази програма дава възможност на предприятията от една страна да
разширят своето производство, да диверсифицират продукцията, а от друга страна и да
обновят своето оборудване, което би им позволило да бъдат по конкурентоспособни както на
нашия пазар, така и на европейския.
Репортер: Кандидатите трябва да осигурят не по-малко от 80% от стойността. Те могат да
закупят оборудване и материали, които да повишат енергийната ефективност.
Юлиян Стоичков: Това могат да бъдат на кратко както оборудване, така котли за отопление,
слънчеви панели за отопление на вода и подгряване. А също така саниране на сгради, дограми
и всякакво друго оборудване, което ще доведе до енергийни спестявания.
Стефан Петров: Нашето производство е сравнително енергоемко. Всичко, което би могло да
снижи енергийните разходи представлява интерес за нас. И естествено, че ще кандидатстваме
най-вероятно с проект.
Репортер: Крайният срок за набиране на проектни предложения е 31 октомври 2013.
Информационната кампания продължава утре в град Плевен.
Рубриката се излъчва със съдействието на ОП Развитие на конкурентоспособност на
българската икономика 2007-2013
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Дата: 30.10.2012
Източник: ТВ7
Предаване: Добро утро, България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 0,40
Брой думи: 50
Резюме: Днес във Видин ще се проведе информационният ден на МИЕТ за представяне на
откритата процедура за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013 г. Досега кампанията обхвана 7 големи български града.
До края на седмицата ще се проведат информационни дни в Плевен и Благоевград.
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Текст: Днес във Видин ще се проведе информационният ден на МИЕТ за представяне на
откритата процедура за подбор на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013 г. Досега кампанията обхвана 7 големи български града.
До края на седмицата ще се проведат информационни дни в Плевен и Благоевград.
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Национални печатни медии
Дата: 31.10.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 288

Заглавие: Борисов: Щом Любо Ганев е с европроект, съм спокоен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са
стигнали резултатите, всичко ще е наред.
Така шеговито коментира Бойко Борисов появата на бившия волейболист сред
представителите на фирми, спечелили финансиране по оперативна програма
"Конкурентоспособност". Премиерът и икономическият министър Делян Добрев връчиха
договорите на 85 предприятия, които ще получат общо 60 млн. лв. за нови машини. Проектът
на фирмата на Ганев за метанстанции е за "технологична модернизация и увеличен
производствен капацитет". Безвъзмездната помощ е 212 000 лв. Ганев обясни, че кандидатства
за първи път за еврофинансиране.
Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на успешно контрактувани
договори. Това са живи пари и нови работни места. Ако някой е видял слабост - да я каже, за да
бъде отстранена. Оборотите, на които работи министерството, са очевидно по-добри, каза
Борисов. Той прикани фирмите да се представят, след като получат договорите си, не за да
кажат "благодаря", а за да могат да се опознаят и да направят бизнес помежду си. В негово
присъствие Добрев се похвали, че е получено писмо от най-големите екологични организации,
които дават проекта за софийското метро като положителен пример за реалната полза за
гражданите и околната среда.
От сливането на междинното звено и управляващия орган по "Конкурентоспособност" в края
на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн., каза още икономическият министър.
По думите му до момента по програмата са договорени 71,96% от ресурса й, платени са
повече от 15%, като към май са били едва 9 на сто. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента "Джереми". Добрев призова компаниите да участват в схемата за
енергийна ефективност, по която са предвидени 150 млн. евро.
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Резюме: Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са
стигнали резултатите, всичко ще е наред.
Така шеговито коментира Бойко Борисов появата на бившия волейболист сред
представителите
на
фирми,
спечелили
финансиране
по
оперативна
програма
"Конкурентоспособност". Премиерът и икономическият министър Делян Добрев връчиха
договорите на 85 предприятия, които ще получат общо 60 млн. лв. за нови машини. Проектът
на фирмата на Ганев за метанстанции е за "технологична модернизация и увеличен
производствен капацитет". Безвъзмездната помощ е 212 000 лв. Ганев обясни, че кандидатства
за първи път за еврофинансиране.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Дума
Страница: 6
Брой думи: 294
Резюме: За да се спасят от загуба, поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване
на клъстери близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това са съобщили от
програма "Конкурентоспособност", предаде "Медиапул".
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Заглавие: 30 МЛН. ЛВ. ОТ ПАРИТЕ ЗА КЛЪСТЕРИ ОТИВАТ В ОБЩИНИТЕ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За да се спасят от загуба, поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване на
клъстери близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това са съобщили от
програма "Конкурентоспособност", предаде "Медиапул". Клъстерът е група от фирми в един
бранш, които имат за цел да развиват даден продукт или услуга. Точно такава беше и целта на
схемата "Подкрепа и развитието на клъстерите в България". Първоначалната идея беше
фирмите от даден бранш заедно с научни организации и университети да се обединят.
Очакванията бяха наука и бизнес заедно да внедряват нови продукти и услуги, като по този
начин се разширяват пазарните позиции на даден бранш не само у нас, но и в чужбина. За пет
години обаче бяха създадени едва 14 клъстера с помощта на европейските средства, като поголямата част от тях през тази година. В публичното пространство единственият, за който се
чува и реално може да се каже, че развива някаква дейност, е "Индустриален клъстер
Електромобили". Останалите клъстери нямат широка публична дейност и малко се знае за
дейността им. Само на шест клъстера са изплатени средства за започване на дейността.
Максималната стойност на безвъзмездната помощ за създаване на един клъстер е 2 млн. лв.
До момента нито един проект не се е възползвал от максималната помощ. Проектите, които са
в ход, са на стойност от 190 хил. до 480 хил. лв. Тъй като през годините бизнесът не проявява
голям интерес към схемата, е намерена вратичка, чрез която общините да се включат в
усвояването и на тези европейски средства. Това може да стане чрез регистриране на
асоциация, неправителствена организация или чрез сдружаване на общински фирми.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Класа
Страница: 1
Брой думи: 206
Резюме: До края на годината ще надхвърлим 95% от договарянето на средствата по ОП
"Конкурентоспособност", заяви министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно с
премиера Бойко Борисов присъстваха на официалното връчване на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и
средни предприятия" по оперативната програма.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Договаряме 95% от парите по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На Румъния й спряха 10,4 млрд. евро от Брюксел, а нас ни дават за пример, твърди
Бойко Борисов
До края на годината ще надхвърлим 95% от договарянето на средствата по ОП
"Конкурентоспособност", заяви министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно с
премиера Бойко Борисов присъстваха на официалното връчване на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и
средни предприятия" по оперативната програма. След като от фирмите си пожелаха
правителството да плаща навреме по сключените договори, енергийният министър Делян
Добрев изтъкна, че неговото министерство вече плаща на фирмите най-късно на 40 ден след
подаване на документите за сертифициране на разходите.
Пред представителите на бизнеса премиерът Бойко Борисов изтъкна, че на Румъния преди
няколко дни са били спрени 10,4 милиарда евро от Брюксел, а еврокомисарят по регионално
развитие Йоханес Хаан дава България е за пример в усвояване на еврофондовете. Основната
цел на процедурата е да се насърчат инвестициите в съвременни технологии и оборудване в
малките и средни предприятия от различни сектори.
Сред фирмите, сключили договор по схемата има такива, които произвеждат електрически
табла и трафопостове, производителите на мебели, обувки, на стъклопакети, на сейфове, на
дограма, фирми, бутилиращи минерална вода, такива изработващи метални изделия,
печатници, интернет доставчици
Пълния текст четете на www.klassa.bg.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 4
Брой думи: 183
Резюме: Докато на Румъния й спират парите от ЕС, България е давана за пример при
усвояването на европейски средства. Това констатира министър-председателят Бойко Борисов
при подписването на договори за технологична модернизация по ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: На Румъния и спряха европарите, нас ни дават за пример
Подзаглавие:
Автор: Камен ПАРУШЕВ
Текст: Докато на Румъния й спират парите от ЕС, България е давана за пример при
усвояването на европейски средства. Това констатира министър-председателят Бойко Борисов
при подписването на договори за технологична модернизация по ОП "Конкурентоспособност".
"Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха 10,4 млрд. евро, а комисарят Хан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете", коментира Борисов, визирайки думите на
еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан.
Представителите на бизнеса, които получиха своите договори за безвъзмездна помощ,
благодариха на правителството за отпуснатите средства и за облекчените процедури по
кандидатстване за европроекти.
"Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на успешно
контрактувани договори. Това са живи пари и нови работни места", допълни премиерът.
Сред бенефициентите по програмата се оказа и бившият волейболен национал Любо Ганев,
който има бизнес с метан-станции. "Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен.
Щом на такава висота са стигнали резултатите, всичко ще е наред. Най-ниски данъци имаме,
строим инфраструктура, усвояваме средства - всичко това е в полза на бизнеса", заяви още
Борисов.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 9
Брой думи: 311
Резюме: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма "Конкурентоспособност" и са
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия.
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Заглавие: Бизнесът е получил над 750 млн. лв. евросредства
Подзаглавие: По ОП "Конкурентоспособност" са договорени 72% от парите
Автор: Камен ПАРУШЕВ
Текст: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма "Конкурентоспособност" и са
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия.
420 милиона от тези пари са безвъзмездна помощ, поясни Добрев. През тази година
договорените суми по оперативната програма са 4 пъти повече спрямо предишната, а
разплатените средства са се увеличили двойно, допълни икономическият министър. Така в
последните месеци са
сключени над 700 договора
с които общият брой на родните компании, получили финансиране по ОП
"Конкурентоспособност" надхвърля 2000. По програмата до петък са контрактувани 71,96%.
Реално стигналите пари до фирмите са повече от 15%, при положение че май месец са били
едва 9%. За тези 4-5 месеца са разплатени към фирмите 6% от целия ресурс на програмата,
обясни Добрев.
На церемонията в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени
договорите на 85 фирми по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60
млн. лева.
През август беше взето решение да се увеличи бюджетът по процедурата за технологична
модернизация на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв.
Така още 121 кандидати,
покрили минималните критерии
за техническа и финансова оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата.
Безвъзмездната финансова помощ по техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.
Министър Добрев насърчи представители на бизнеса да участват в програмата за енергийна
ефективност, по която са осигурени 150 млн. евро безвъзмездни средства и още толкова
мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие при
преференциални условия.
"Предприятията в Европейския съюз имат 5 пъти по-висока енергийна ефективност, така че
нашите фирми трябва да бъдат активни в усвояване на средствата по тази програма", смята
министърът.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Новинар
Страница: 9
Брой думи: 113
Резюме: Страната ни е давана за пример за усвояването на европари. Това изтъкна премиерът
Бойко Борисов. Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и
договори.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Борисов: Дават ни за пример за европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Страната ни е давана за пример за усвояването на европари. Това изтъкна премиерът
Бойко Борисов. Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и
договори.
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан хвали България в усвояването
на средствата от еврофондовете, подчерта министър-председателят.
Той
и
енергийният
министър
Делян
Добрев
връчиха
договорите
по
ОП
"Конкурентоспособност". Добрев увери, че на 40-ия ден парите ще са по сметките на
бенефициентите.
Шест на сто от целия ресурс на програмата "Конкурентоспособност" е разплатен за четирипет месеца, изтъкна министърът. Вчера бяха разплатени още 20 млн. лева.
В програмата има огромен ресурс, който чака проекти. Колкото по-бързо се подадат
предложенията, толкова по-добре, каза още Добрев.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Жълт Труд
Страница: 43
Брой думи: 237
Резюме: Университетската болница "Св. Иван Рилски" се сдоби с изцяло реновирано
Отделение по нуклеарна медицина. То е оборудвано с високоспециализирана медицинска
апаратура -уникален за България хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY.
Средствата -2,5 млн. лв., са осигурени поравно от Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" и от бюджета на болницата, без
да е ползвана субсидия от здравното министерство. Това е първият подобен проект в
здравеопазването, реализиран в държавна болница. Друг такъв хибриден компютърен
томограф в Източна Европа има само в Полша. Апаратурата дава възможност за два пъти побързи изследвания и прави 40% по-точна диагноза. Тя позволява да се види не само промяната
в структурата на органите, но и в тяхната функция и е изключително надеждна за ранно
откриване на злокачествени заболявания.
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Заглавие: Болница "св. Ив. Рилски с томограф от последно поколение
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Университетската болница "Св. Иван Рилски" се сдоби с изцяло реновирано Отделение
по нуклеарна медицина. То е оборудвано с високоспециализирана медицинска апаратура уникален за България хибриден компютърен томограф с гама камера DISCOVERY. Средствата
-2,5 млн. лв., са осигурени поравно от Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" и от бюджета на болницата,
без да е ползвана субсидия от здравното министерство. Това е първият подобен проект в
здравеопазването, реализиран в държавна болница. Друг такъв хибриден компютърен
томограф в Източна Европа има само в Полша. Апаратурата дава възможност за два пъти побързи изследвания и прави 40% по-точна диагноза. Тя позволява да се види не само промяната
в структурата на органите, но и в тяхната функция и е изключително надеждна за ранно
откриване на злокачествени заболявания.
Обновеното отделение бе открито от министър-председателя Бойко Борисов и министъра на
здравеопазването Десислава Атанасова. "С богатите възможности, които дават оперативните
европейски програми, българското здравеопазване придобива ново качество, нов облик", каза
министър Атанасова.
Отделението по нуклеарна медицина в болница "Св. Ив. Рилски" е създадено преди 30 г. Днес
в него се правят високоспециализирани изследвания, каквито са диагностика при
доброкачествени и злокачествени заболявания на белите дробове, скелета, бъбреците, черния
дроб и жлъчката, хранопровода и стомаха, щитовидната жлеза, слюнчените жлези, млечната
жлеза, тестисите, паращитовидните жлези. В отделението се прилага метаболитна терапия при
генерализирано метастатично засягане на скелета. Лекарите са със специалност медицинска
радиология и нуклеарна медицина, специализирали в европейски диагностични нуклеарномедицински центрове в Дюселдорф и Лондон.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 4
Брой думи: 175
Резюме: Парите по еврофондовете да се изплащат навреме, обеща вчера премиерът Бойко
Борисов. Става дума за средствата, разписани с договори по оперативна програма
"Конкурентоспособност". Икономическият министър Делян Добрев пък веднага уточни, че на 40ия ден парите са по сметките на бенефициентите. Новината зарадва бизнесмени, които
получиха от премиера договори за безвъзмездно финансиране на 85 фирми.
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Заглавие: Бойко обеща бързи европари за бизнеса
Подзаглавие:
Автор: Велислава ПАНОВА
Текст: Парите по еврофондовете да се изплащат навреме, обеща вчера премиерът Бойко
Борисов. Става дума за средствата, разписани с договори по оперативна програма
"Конкурентоспособност". Икономическият министър Делян Добрев пък веднага уточни, че на
40-ия ден парите са по сметките на бенефициентите. Новината зарадва бизнесмени, които
получиха от премиера договори за безвъзмездно финансиране на 85 фирми.
"Ще изчакаме министър Добрев, преди да ви дам документите, защото аз подраних", заяви
Борисов, който пристигна по-рано на събитието. Точно тогава той видя на първия ред пред него
бившия волейболен национал Любо Ганев, който е участвал в програмата. Оказа се, че
неговият проект е за обновяване на метанстанцията му и е на стойност 300 000 лв. "Щом Любо
Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са стигнали резултатите,
всичко ще е наред", коментира с усмивка премиерът. И използва закъснението на Добрев, за да
обясни на бизнесмените какво точно се крие зад сложната дума, озаглавяваща системата по
разпределение на средствата от ЕС: "Целта е фирмите да чуят коя с какво се занимава и да
направят бизнес помежду си".
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Телеграф
Страница: 2
Брой думи: 177
Резюме: Строим инфраструктура, имаме най-ниските данъци и така създаваме условия за
работа на бизнеса.
С тези думи се обърна министър председателят Бойко Борисов към 85 собственици на малки и
средни фирми, на които беше предоставена безвъзмездна финансова помощ от ЕС по
програмата "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013".
Стойността на предоставените европари по тях е близо 60 млн. лева.
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Заглавие: 60 млн. лева за малките фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Строим инфраструктура, имаме най-ниските данъци и така създаваме условия за работа
на бизнеса.
С тези думи се обърна министър председателят Бойко Борисов към 85 собственици на малки и
средни фирми, на които беше предоставена безвъзмездна финансова помощ от ЕС по
програмата "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013". Стойността на предоставените европари по тях е близо 60 млн. лева.
"Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички
европейски проекти и договори. Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят
Хаан дава България за пример в усвояването на средствата от еврофондовете", коментира
още премиерът. Сред бенефициентите се открояваше бившият волейболист и бизнесмен Любо
Ганев, който ще усвоява 300 000 лева в бизнеса си с газстанции. "Щом Любо Ганев е спечелил
проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са стигнали резултатите, всичко ще е наред",
пошегува се премиерът, след което отбеляза, че сключените договори ще осигурят
допълнителни работни места и живи пари за компаниите бенефициенти. Борисов подкани също
така бизнесмените да споделят, ако имат проблеми в работата с администрацията, за да се
отстранят своевременно.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Труд
Страница: 11
Брой думи: 132
Резюме: Нови 85 договора за 85,2 млн. лв. подписа икономическият министър Делян Добрев с
фирми, спечелили проекти по програма "Конкурентоспособност". Парите са за купуване на нови
машини. Евросредствата покриват до 50-60% от общата стойност на инвестициите при средна
стойност на проект от около 1 млн. лв.
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Заглавие: Договори за 85 млн. лв. тръгнаха към бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нови 85 договора за 85,2 млн. лв. подписа икономическият министър Делян Добрев с
фирми, спечелили проекти по програма "Конкурентоспособност". Парите са за купуване на
нови машини. Евросредствата покриват до 50-60% от общата стойност на инвестициите при
средна стойност на проект от около 1 млн. лв.
От икономическото министерство прогнозират, че до края на т.г. ще могат да разплатят до 19%
от програмата. В тях не се включват парите по инициативата JEREMIE, които се смятат за
платени, но реално още не са стигнали до бизнеса.
Сред одобрените беше и проект на волейболиста Любомир Ганев. "Щом и Любо Ганев е
спечелил проект и на тази височина са стигнали пари, значи всичко по програмата върви
добре", коментира премиерът Бойко Борисов на подписването. Той допълни, че "ако фирмите
имат някакви трудности, трябва да сигнализират за тях".
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. България днес
Страница: 2
Брой думи: 56
Резюме: Следващите години ще има огромни пари по програма "Конкурентоспособност",
затова, моля ви, участвайте. Така се обърна към бизнеса вчера премиерът Бойко Борисов,
връчвайки им договори за безвъзмездна финансова помощ по европрограмата. Всеки е
доволен, като получава 1-2 млн. лв. помощ, заяви премиерът. Той подчерта, че е доволен, щом
волейболистът Любо Ганев е успял да спечели проект.
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Заглавие: Бойко доволен от Любо Ганев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Следващите години ще има огромни пари по програма "Конкурентоспособност",
затова, моля ви, участвайте. Така се обърна към бизнеса вчера премиерът Бойко Борисов,
връчвайки им договори за безвъзмездна финансова помощ по европрограмата. Всеки е
доволен, като получава 1-2 млн. лв. помощ, заяви премиерът. Той подчерта, че е доволен, щом
волейболистът Любо Ганев е успял да спечели проект.
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Дата: 31.10.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 2
Брой думи: 36
Резюме: 72% от средствата за технологична модернизация в малките и в средните
предприятия към ОП "Конкурентоспособност" вече са договорени, съобщи министър Делян
Добрев, който връчи договори за безвъзмездна финансова помощ по мярката на 85 фирми във
вторник.
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Заглавие: Число на деня
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 72% от средствата за технологична модернизация в малките и в средните предприятия
към ОП "Конкурентоспособност" вече са договорени, съобщи министър Делян Добрев, който
връчи договори за безвъзмездна финансова помощ по мярката на 85 фирми във вторник.
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Регионални печатни медии
Дата: 29.10.2012
Източник: в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора
Страница: 7
Брой думи: 235
Резюме: Областният информационен център проведе Регионална конференция на тема
"Управлението на европейски средства в област Стара Загора - опит и предизвикателства".
Областният управител Недялко Недялков поздрави участниците в конференцията и пожела на
кметове, председатели на общински съвети и представители на неправителствени организации
и в бъдеще да участват активно в усвояването на средства по европейски програми, за да
остане област Стара Загора в челните позиции по усвояване на евросредства.
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Заглавие: Стара Загора е шеста в България по усвояване на евросредства
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център проведе Регионална конференция на тема
"Управлението на европейски средства в област Стара Загора - опит и предизвикателства".
Областният управител Недялко Недялков поздрави участниците в конференцията и пожела на
кметове, председатели на общински съвети и представители на неправителствени организации
и в бъдеще да участват активно в усвояването на средства по европейски програми, за да
остане област Стара Загора в челните позиции по усвояване на евросредства.
Област Стара Загора (по информация на ИСУН) е на 6-а позиция, след области като София,
Варна, Пловдив, Русе и Бургас по участие в проекти, информира в своята презентация
управителят на ОИЦ-Стара Загора Петя Ацинова. Сключените договори по Оперативни
програми в областта са 189 - на стойност над 333 млн. и 200 хил. лева. От тях приключилите
проекти са 71, на стойност близо 50 млн. лв. По Оперативна програма '"Развитие на селските
райони" броят на проектите е 862 за близо 144 млн. лв. От видовете Оперативни програми наймного договори - 99 на брой, са сключени по програма "Конкурентоспособност" за 127 млн.
лв., следвана от ""Регионално развитие", "Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси".
България е усвоила 27% от общия бюджет на средства по ОП и 34% от бюджета на Програма
за развитие на селските райони. Наблюдават се ниски нива на усвояемост по ОПАК и ОПТП.
Като проблеми се посочват липсата на административен капацитет и свободен финансов
ресурс, както и забава в одобрението и в плащанията по проекти.
29.10.2012 г.
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Дата: 29.10.2012
Източник: в. Посредник, Плевен
Страница: 3
Брой думи: 146
Резюме: Акцент на събитието, организирано от Областния информационен център в Гулянци,
бяха отворените процедури по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
насочени към работодатели и безработни. Представени бяха мерките за борба с младежката
безработица, които са заложени и в проекта на новата оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси". На срещата присъстваха служители от общинската администрация,
кметове на кметства, работодатели, представители на граждански организации, граждани.
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Заглавие: Възможностите на европрограмите представиха в Гулянци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Акцент на събитието, организирано от Областния информационен център в Гулянци,
бяха отворените процедури по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
насочени към работодатели и безработни. Представени бяха мерките за борба с младежката
безработица, които са заложени и в проекта на новата оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси". На срещата присъстваха служители от общинската администрация,
кметове на кметства, работодатели, представители на граждански организации, граждани.
На събитието експертите от центъра в Плевен представиха и актуални процедури по ОП
"Административен капацитет", "Конкурентоспособност" и Българо-швейцарската програма за
сътрудничество. Най-голям интерес предизвикаха схемите "Ново работно място" и "Без
граници", а така също и възможностите за повишаване на знанията и ученията по проект "Аз
мога повече". До края на годината Областният информационен център в Плевен ще проведе
още три информационни срещи в общини на територията на областта, където ще продължи
своята дейност за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.
29.10.2012
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Дата: 29.10.2012
Източник: в. Старозагорски Новини
Страница: 2
Брой думи: 238
Резюме: Област Стара Загора е шеста по участие в проекти, информира управителят на
Областния информационен център (ОИЦ) Петя Ацинова. На по-предните позиции са областите
София, Варна, Пловдив, Русе и Бургас.
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Заглавие: Старозагорска област - шеста по европроекти в страната
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Област Стара Загора е шеста по участие в проекти, информира управителят на
Областния информационен център (ОИЦ) Петя Ацинова. На по-предните позиции са областите
София, Варна, Пловдив, Русе и Бургас.
Това стана ясно по време на регионална конференция на тема 'Управлението на европейски
средства в област Стара Загора - опит и предизвикателства", която беше открита на 26
октомври т.г. от областния управител Недялко Недялков.
Сключените договори по оперативни програми в областта са 189 на стойност над 333.2
милиона лева. От тях приключилите проекти са 71, на стойност близо 50 млн. лв. По
Оперативна програма "Развитие на селските райони" броят на проектите е 862 за близо 144
млн. лв. От видовете оперативни програми най-много договори - 99 на брой, са сключени по
програма "Конкурентоспособност" за 127 млн. лв., следвана от "Регионално развитие",
"Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси".
България е усвоила 27% от общия бюджет на средства по оперативните програми и 34% от
бюджета на Програма за развитие на селските райони. Слабо са усвоени парите по ОП
"Административен капацитет" и "Техническа помощ". Като проблеми се посочват липсата на
административен капацитет и свободен финансов ресурс, както и забавянето в одобрението и в
плащанията по проекти.
На регионалната конференция с презентации по темата се представиха общините Стара
Загора, Казанлък и Николаево. Със свои лекции на форума участваха Сандра Риекста - ст.
експерт Управляващ орган на евросредства от Министерството на финансите на Латвия, и
експертът от българска страна Белин Моллов.
29.10.2012 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 30.10.2012
Източник: www.dnes.bg
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2012/10/30/bylgariia-e-primer-kak-se-usvoiavat-evropari-hvali-sepremieryt.171813
Брой думи: 5519
Резюме: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са над 15%
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете.
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Заглавие: България е пример как се усвояват европари, хвали се премиерът
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са над 15%
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете.
Това заяви премиерът Бойко Борисов при връчването на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична
модернизация в малките и в средните предприятия.
Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15 на сто,
докато през май
те бяха едва 9 на сто, заяви икономическият министър Делян Добрев.
Той заяви, че вече са контрактувани 71,96 на сто от средствата по програмата.
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите
средства и помолиха правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да
се случва.
„Има над 2000 бенефициенти по програмата. Програмата разполага с огромни средства. Ако
някой е видял слабост - да я каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи
министерството, са очевидно по-добри. Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен“,
пошегува се премиерът.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/10/30/1936257_po_konkurentosposobnost_sa_razplaten
i_15_ot_parite_pri/
Брой думи: 738
Резюме: Парите по оперативната програма "Конкурентоспособност", които реално са
достигнали до фирмите, вече са 15% при 9 на сто през май, съобщи министърът на
икономиката Делян Добрев, цитиран от БТА. Той оглави ведомството в средата на март.
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Заглавие: По "Конкурентоспособност" са разплатени 15% от парите при 9% през май
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Парите по оперативната програма "Конкурентоспособност", които реално са
достигнали до фирмите, вече са 15% при 9 на сто през май, съобщи министърът на
икономиката Делян Добрев, цитиран от БТА. Той оглави ведомството в средата на март.
Днес на 85 фирми бяха връчени договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата за
технологична модернизация в малките и в средните предприятия. Добрев информира, че вече
са сключени договори за 71.96% от средствата по нея.
Досега само за модернизация договори имат 196 малки и средни компании, а общата стойност
на субсидиите за тях е 137 млн. лв. През август Еврокомисията разреши сумата да бъде
допълнена с още 85 млн. лв., което позволи да бъдат финансирани още 121 кандидати от
резервния списък.
Премиерът Бойко Борисов, който присъства на днешната официална церемония, напомни, че
когато ГЕРБ е дошла на власт, са били спрени всички програми и фондове на ЕС за България.
"Целта на представянето днес е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари всеки благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си", каза Борисов, цитиран от "Фокус".
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1711901
Брой думи: 207
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите
на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013, съобщиха от правителствения пресцентър.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на подписването на договори за
технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите
на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация
в
малки
и
средни
предприятия”
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съобщиха от
правителствения пресцентър. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във
връзка
с
решението
на
Управляващия
орган
на
Оперативна
програма
„Конкурентоспособност“ от месец август да увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета по
процедурата. Това позволи да бъдат поканени за сключване на договори още 121 кандидати от
резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции
в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване
на производствените разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните
позиции на фирмите.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1712058
Брой думи: 107
Резюме: София. Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и
договори. Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за
пример в усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов
при подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“,
предаде репортер на Агенция „Фокус”.
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Заглавие: Бойко Борисов: На Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за
пример в усвояването на средства от еврофондовете
Подзаглавие:
Автор: Яна НЕЦОВА
Текст: София. Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори.
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“,
предаде репортер на Агенция „Фокус”. Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев връчват договорите по ОП „Конкурентоспособност”.
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите
средства и помолиха правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да
се случва. Министър Делян Добрев каза, че на 40-ия ден парите са по сметките на
бенефициентите.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1712051
Брой думи: 108
Резюме: София. Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на
успешно контрактувани договори. Това са живи пари и нови работни места. Това каза
премиерът Бойко Борисов, при подписването на договори за технологична модернизация по ОП
„Конкурентоспособност“, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов: Програмата „Конкурентоспособност“ разполага
с огромни средства
Подзаглавие:
Автор: Яна НЕЦОВА
Текст: София. Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на успешно
контрактувани договори. Това са живи пари и нови работни места. Това каза премиерът Бойко
Борисов, при подписването на договори за технологична модернизация по ОП
„Конкурентоспособност“, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Има над 2000 бенефициента
по програмата. Програмата разполага с огромни средства. Ако някой е видял слабост - да я
каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи министерството, са очевидно подобри. Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са
стигнали резултатите всичко ще е наред, каза Борисов. Най-ниски данъци имаме – това е
предостатъчно за бизнеса, допълни премиерът.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1712045
Брой думи: 137
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев присъстват на официалното връчване на договорите на
85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013, предаде репортер на Агенция „Фокус” .
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Заглавие: 85 фирми ще получат безвъзмездна финансова помощ по програма за
развитие на конкурентоспособността
Подзаглавие:
Автор: Яна НЕЦОВА
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев присъстват на официалното връчване на договорите на
85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в
малки
и
средни
предприятия”
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, предаде репортер на
Агенция „Фокус” . Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с
решението на Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ от
месец август да увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат
поканени за сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили
минималните критерии за техническа и финансова оценка.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/kcm-namaliava-vyglerodnite-emisii-s-50,142096/
Брой думи: 514

Заглавие: КЦМ намалява въглеродните емисии с 50%
Подзаглавие:
Автор: Бойчо Попов
Текст: Нова инвестиция гарантира ръст на производственият капацитет с 25,54%
Спестяване на 47,7% въглеродни емисии ще постигне Комбинатът за цветни метали (КЦМ) край
Пловдив след отпускането на безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
През юли КЦМ АД спечели финансиране на проекта „Намаляване на енергоемкостта и
подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД” като част от
процедурата „Инвестиции в зелена индустрия” от Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската индустрия”.
С успешното изпълнение на проекта се очаква да се намали енергоемкостта и повиши
енергийната ефективност при производството на олово чрез намаляване потреблението на
енергия с над 40%. Ще се подобрят условията на труд и ще се намалят вредните вещества в
работната среда като олово и кадмий с 5%. Очаква се да се премахне тежкият физически труд
в процеса на стифиране и чемберосване.
Изпълнението на проекта ще осигури постоянно течаща топла вода към помещенията на
битовия корпус на Обособено оловно производство, чрез инсталиране на „Локален винтов
компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за
оползотворяване на топлина” и „Слънчевата инсталация за загряване на топлоносител за
битово горещо водоснабдяване”. Годишната ефективност на слънчевата инсталация възлиза
на 57%. Също така ще се намали и шумът и разходът на свежа вода.
„По този начин ще бъде постигната по-ниска себестойност на произвежданото олово с около
9% и повишаване качеството на произвежданата продукция”, съобщи за Investor.bg инж. Иван
Бойновски – ръководител на отдел „Енергиен мениджмънт” в КЦМ 2000 АД.
Предвид общоевропейското значение на дейността на комбината това като цяло ще допринесе
за преодоляване на негативното влияние на големите предприятия върху околната среда на
местно, национално и европейско ниво.
В рамките на страните от ЕС следва да бъде постигнато съкращаване на нивата на вредни
емисии в атмосферата с 20%, повишение на нивата на енергийна ефективност с 20% и
достигане ниво на използвана енергия от възобновяеми източници от минимум 20%.
С реализацията на проекта дружеството ще има възможност да въведе в производство
„Автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловно-калциеви сплави”, чрез
която ще се осъществи фундаментална промяна в производствения процес и ще се преодолеят
всички досегашни проблеми в процеса на леене.
Настоящата инвестиция гарантира ръст на производственият капацитет с 25,54%, което
съчетано със засиленото търсене на продукцията на КЦМ АД, ще осигури повишаване на
приходите от продажби и подобряване на финансовия резултат в дружеството.
„Постигането на енергийна устойчивост в производството на комбината ще спомогне за
запазването на добра пазарна позиция на дружеството в сектора както на националния пазар,
така и на пазарите отвъд пределите на България”, каза още ръководителят на проекта инж.
Иван Бойновски.
Общият брой на кандидатствалите с проекти фирми е бил 56, от които след преминаване на
административно, техническо и финансово оценяване са били одобрени само 30. Проектът на
КЦМ е класиран на второ място сред одобрените за съфинансиране от управляващия орган на
програмата. Той е на стойност 2 994 294 лева. Основният принцип е съфинансиране – 50% от
средствата влага предприятието, а останалите 50% е безвъзмездна помощ.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 23 месеца от датата на сключване на договора с
управляващия орган на Оперативна програма Конкурентоспособност.
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Резюме: Нова инвестиция гарантира ръст на производственият капацитет с 25,54%
Спестяване на 47,7% въглеродни емисии ще постигне Комбинатът за цветни метали (КЦМ) край
Пловдив след отпускането на безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.mediapool.bg
Връзка:
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B
5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-30%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0
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Брой думи: 766

Заглавие: Общините ще спасяват 30 млн. лв., предназначени за клъстери
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Договорени са едва 5 млн. лв., а усвоените са само 522 хил. лв.
За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване на
клъстери, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това става ясно от отговора
на оперативна програма “Конкурентоспособност” до Mediapool.
В икономиката понятието клъстер се използва за група от фирми в един бранш, които имат за
цел да развиват даден продукт или услуга. Точно такава беше и целта на схемата “Подкрепа и
развитието на клъстерите в България”, която трябваше да бъде фактор за повишаване на
конкурентоспособността на предприятията. Първоначалната идея беше фирмите от даден
бранш, заедно с научни организации и университети да се обединят. Очакванията бяха наука и
бизнес заедно да внедряват нови продуктите и услуги, като по този начин се разширяват
пазарните позиции на даден бранш не само у нас, но и в чужбина.
За пет години едва 14 клъстера
За пет години обаче бяха създадени едва 14 клъстера с помощта на европейските средства,
като по-голямата част от тях през тази година. В публичното пространство единственият, за
който се чува и реално може да се каже, че развива някаква дейност е “Индустриален клъстер
Електромобили”. Той успя да привлече за каузата президента Росен Плевнелиев и премиера
Бойко Борисов. Първият дори се повози на такъв автомобил, правейки безплатна реклама. На
едно от последните си заседания правителството пък прие редица облекчения за
собствениците на такива коли.
Останалите клъстери нямат широка публична дейност и малко се знае за дейността им. Такива
са “Кулинарни изкуства и гостоприемство” в Добрич, “Зелена синергия” и “Ветиринарна епрактика” в Пловдив, “Интер мода трейдинг” в Кюстендил, “Морски Клъстър” и “Черноморски
енергиен клъстер” във Варна. Най-много клъстери са регистрираните в София - “Металолеене”,
“Здравен туризъм”, “Достоен туризъм”, “Иновационни и екологични технологии – зелено
строителство и ВЕИ”.
Само на шест клъстера обаче са изплатени средства за започване на дейността.
Максималната стойност на безвъзмездната помощ за създаване на един клъстер е 2 млн. лв.,
като един проект трябва да бъде реализиран в рамките на 2 години. Парите се дават за
изграждане на административното тяло на клъстера, привличането на нови членове и за
инвестиране в офис и техника.
До момента нито един проект не се е възползвал от максималната помощ. Проектите, които са
в ход, са на стойност от 190 хил. до 480 хил. лв.
Масово дейностите, които се реализират в рамките на един проект, са създаване на интернет
страница или нейното разширяване. Например клъстерът за достъпен туризъм ще изгради
интернет-портал – www.bulgariaforall.com. Ще се правят още маркетингови проучвания, анализ
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Резюме: Договорени са едва 5 млн. лв., а усвоените са само 522 хил. лв.
За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване на
клъстери, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това става ясно от отговора
на оперативна програма “Конкурентоспособност” до Mediapool.
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на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова и инвестиционна
стратегия за развитие на клъстера. Залага се още и на реклама на името на клъстера.
Например ветеринарният клъстер ще популяризира професията ветеринарен лекар.
Единственият клъстер, който е поискал да се прекрати договора си, е “Варна уелъкм клъстер”.
Причината е, че не е могъл да осигури съфинансирането на проекта. То е различно, като за
всеки от трите компонента по проекта варира от 25% до 50%.
Общините на помощ
Тъй като през годините бизнесът не проявява голям интерес към схемата, е намерена вратичка,
чрез която общините да се включат в усвояването и на тези европейски средства. Това може да
стане чрез регистриране на асоциация, неправителствена организация или чрез сдружаване на
общински фирми.
По този начин в клъстери вече участват общините Варна, Бругас, Кюстендил, Пловдив. В скоро
време се очаква свой иновативен клъстер да има и Столична община.
Към момента още 12 предложения за създаване на нови клъстери за над 3.2 млн. лв. са в
процес на оценка в управляващия орган на оперативна програма “Конкурентоспособност”,
уточниха от там.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12302867
Брой думи: 113
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват днес на официалното връчване на договорите на 85
фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013.
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Заглавие: 85 фирми получават безвъзмездна финансова помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват днес на официалното връчване на договорите на 85
фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в
малки
и
средни
предприятия“
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Събитието ще се състои в столичния хотел Шератон.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ от месец август да
увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за
сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните
критерии за техническа и финансова оценка, съобщават от правителствената информационна
служба.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12303452
Брой думи: 504

Заглавие: КЦМ намалява въглеродните емисии с 50%
Подзаглавие: Нова инвестиция гарантира ръст на производственият капацитет с 25,54%
Автор:
Текст: Спестяване на 47,7% въглеродни емисии ще постигне Комбинатът за цветни метали
(КЦМ) край Пловдив след отпускането на безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
През юли КЦМ АД спечели финансиране на проекта „Намаляване на енергоемкостта и
подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД” като част от
процедурата „Инвестиции в зелена индустрия” от Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската индустрия”.
С успешното изпълнение на проекта се очаква да се намали енергоемкостта и повиши
енергийната ефективност при производството на олово чрез намаляване потреблението на
енергия с над 40%. Ще се подобрят условията на труд и ще се намалят вредните вещества в
работната среда като олово и кадмий с 5%. Очаква се да се премахне тежкият физически труд
в процеса на стифиране и чемберосване.
Изпълнението на проекта ще осигури постоянно течаща топла вода към помещенията на
битовия корпус на Обособено оловно производство, чрез инсталиране на „Локален винтов
компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за
оползотворяване на топлина” и „Слънчевата инсталация за загряване на топлоносител за
битово горещо водоснабдяване”. Годишната ефективност на слънчевата инсталация възлиза
на 57%. Също така ще се намали и шумът и разходът на свежа вода.
„По този начин ще бъде постигната по-ниска себестойност на произвежданото олово с около
9% и повишаване качеството на произвежданата продукция”, съобщи за Investor.bg инж. Иван
Бойновски – ръководител на отдел „Енергиен мениджмънт” в КЦМ 2000 АД.
Предвид общоевропейското значение на дейността на комбината това като цяло ще допринесе
за преодоляване на негативното влияние на големите предприятия върху околната среда на
местно, национално и европейско ниво.
В рамките на страните от ЕС следва да бъде постигнато съкращаване на нивата на вредни
емисии в атмосферата с 20%, повишение на нивата на енергийна ефективност с 20% и
достигане ниво на използвана енергия от възобновяеми източници от минимум 20%.
С реализацията на проекта дружеството ще има възможност да въведе в производство
„Автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловно-калциеви сплави”, чрез
която ще се осъществи фундаментална промяна в производствения процес и ще се преодолеят
всички досегашни проблеми в процеса на леене.
Настоящата инвестиция гарантира ръст на производственият капацитет с 25,54%, което
съчетано със засиленото търсене на продукцията на КЦМ АД, ще осигури повишаване на
приходите от продажби и подобряване на финансовия резултат в дружеството.
„Постигането на енергийна устойчивост в производството на комбината ще спомогне за
запазването на добра пазарна позиция на дружеството в сектора както на националния пазар,
така и на пазарите отвъд пределите на България”, каза още ръководителят на проекта инж.
Иван Бойновски.
Общият брой на кандидатствалите с проекти фирми е бил 56, от които след преминаване на
административно, техническо и финансово оценяване са били одобрени само 30. Проектът на
КЦМ е класиран на второ място сред одобрените за съфинансиране от управляващия орган на
програмата. Той е на стойност 2 994 294 лева. Основният принцип е съфинансиране – 50% от
средствата влага предприятието, а останалите 50% е безвъзмездна помощ.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 23 месеца от датата на сключване на договора с
управляващия орган на Оперативна програма Конкурентоспособност. Investor.bg
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Резюме: Нова инвестиция гарантира ръст на производственият капацитет с 25,54%
Спестяване на 47,7% въглеродни емисии ще постигне Комбинатът за цветни метали (КЦМ) край
Пловдив след отпускането на безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12307097
Брой думи: 306
Резюме: София /КРОСС/ От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
«Конкурентоспособност“ в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП
«Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Четворен ръст при договорените средства по ОП “Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
«Конкурентоспособност“ в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева.
Като се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във
фирмите се изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за
икономиката. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по
време на връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни
предприятия по ОП «Конкурентоспособност“.
На церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите
на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е
близо 60 млн. лева. Това стана възможно, след решението на Управляващия орган по
програмата от м. август да увеличи бюджета по процедурата за технологична модернизация
на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121
кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова
оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по
техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.До момента по ОП «Конкурентоспособност“
са договорени 71.96% от ресурса на програмата, а са платени повече от 15%, отбеляза Делян
Добрев. Тази статистика не включва платените средства по инструмента Джереми. В сравнение
със същия период на миналата година числата показват повече от четири пъти ръст на
договорените средства и два пъти - на разплатените. Министър Добрев насърчи компаниите да
участват и в схемата за енергийна ефективност и зелена икономика в рамките на ОП
«Конкурентоспособност“. По нея на бизнеса се предоставят 150 млн. евро безвъзмездна
помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от ЕБВР за мостово финансиране на
проектите.Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за
вашите компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12307862
Брой думи: 254
Резюме: Реално достигналите пари до фирмите по ОП “Конкурентоспособност“ са повече от 15
на сто, докато през май те бяха едва 9 ...
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Заглавие: Достигналите пари до фирмите по ОП “Конкурентоспособност“ са 15 на сто
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Реално достигналите пари до фирмите по ОП “Конкурентоспособност“ са повече от 15
на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев при връчването на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична
модернизация в малките и в средните предприятия, предаде БТА. Вече са договорени 71.96 на
сто от средствата по програмата, каза министърът.
На церемонията присъства и министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът напомни, че
когато ГЕРБ е дошла на власт, са били спрени всички програми и фондове на ЕС за България,
а сега страната ни е за пример в усвояването на еврофондовете.
"Това са живи пари, които влизат във вашите компании", обърна се Борисов към представители
на деловите среди и ги призова да споделят с него възникналите проблеми при работата с
програмата.
Спрямо същия период на миналата година са договорени четири пъти повече средства, а
разплатените са два пъти повече.
Днес имаме още 20 млн. лева разплатени средства, което увеличава още повече усвоените
средства, каза Добрев и допълни, че до края на годината се очаква контрактуването по
програмата да надхвърли 95 на сто.
От 1 май досега сме раздали и сключили договори за 420 млн. лева и това е само
безвъзмездната помощ. Като се има предвид, че интензитетът на помощта е между 50 и 60%,
това означава близо 750 млн. лева проекти. Това са инвестиции, които стимулират
икономиката, заяви министърът и отново прикани фирмите да кандидатстват с проекти за
енергийна ефективност, защото така ще се стимулира икономиката.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12307713
Брой думи: 231
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев връчиха договори на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за технологична модернизация в малки и средни предприятия по
Оперативната програма „Конкурентоспособност“.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Връчиха договори за технологична модернизация на компании с европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев връчиха договори на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за технологична модернизация в малки и средни предприятия по
Оперативната програма „Конкурентоспособност“. Премиерът отбеляза, че сключените
договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за компаниите.
Спечелен проект по програмата ще даде възможност да „Дарик уеб“ да разшири предлаганите
услуги и качеството на крайния продукт. Ще се търсят нови технологични решения и ще се даде
възможност на читателите не само да четат сайтовете от групата, но и да гледат видео
съдържание, сподели управителят на „Дарик уеб“ Людмил Кърджилов. „Смятам, че след като
усвои средствата по този проект, ние ще бъдем още по-добри, ще бъдем още по-полезни на
всички, които ползват сайтовете на групата на Дарик“, допълни той. Всеки ден над 100 000
човека четат Dariknews.bg, а потребителите на всички сайтове от групата са повече от 150 000200 000 души. Те ще се увеличават, защото интернет се развива и затова трябва и
технологично обновление, за да се отговори на интереса, коментира още Кърджилов.
До момента по ОП “Конкурентоспособност“ са договорени близо 72 процента от ресурса, а са
платени повече от 15 на сто, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата
показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти - на разплатените.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12307821
Брой думи: 181
Резюме: Реално достигналите пари до фирмите по ОП “Конкурентоспособност“ са над 15%
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: България е пример как се усвояват европари, хвали се премиерът
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Реално достигналите пари до фирмите по ОП “Конкурентоспособност“ са над 15%
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете.
Това заяви премиерът Бойко Борисов при връчването на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична
модернизация в малките и в средните предприятия.
Реално достигналите пари до фирмите по ОП “Конкурентоспособност“ са повече от 15 на сто,
докато през май те бяха едва 9 на сто, заяви икономическият министър Делян Добрев.
Той заяви, че вече са контрактувани 71,96 на сто от средствата по програмата.
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите
средства и помолиха правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да
се случва.
„Има над 2000 бенефициенти по програмата. Програмата разполага с огромни средства. Ако
някой е видял слабост - да я каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи
министерството, са очевидно по-добри. Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен“,
пошегува се премиерът.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12307543
Брой думи: 76
Резюме: Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен“, каза Борисов и връчи на
известния спортист договор по програма „Конкурентоспособност“.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Борисов раздаде 85 млн. лв. за европроекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен“, каза Борисов и връчи на
известния спортист договор по програма „Конкурентоспособност“.
85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност“ на стойност над 84 милиона
лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон“.Икономическият
министър Делян Добрев, който малко закъсня за събитието, обясни, че сумата на договорите е
60 милиона лева и моментално бе поправен от министър-председателя, който се обърна към
него с думите: „Не ти е пълна информацията. Днес са платили още 20 милиона".
Делян Добрев се оправда, че данните му са от петък и че има толкова много договори, че едва
ли не всеки ден се плаща.
Премиерът изтъкна колко са важни оперативните програми и че вече няколко пъти лично
връчва договори на спечелили проекти. „Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм
спокоен", каза Борисов и връчи на известния спортист договор по програма
„Конкурентоспособност".
Сред спечелилите са фирма за опаковка на храни, за производство на сейфове, печатница,
фирма за бутилиране на минерална вода, за алуминиева и пластмасова дограма, за дигитален
печат, фирми от информационните и комуникационните технологии и други сектори.
Всички спечелили проекти изказаха благодарност на правителството, а някои тактично
изразиха и недоволство чрез пожеланията си.
„Пожелаваме на правителството да плаща навреме", каза един от спечелилите проекти, а друг
изрази надежда бизнесът да се сблъсква с все по-малко административни проекти.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12307408
Брой думи: 96
Резюме: Бившият волейболен национал Любо Ганев беше даден за пример в усвояването на
еврофондовете от министър-председателят Бойко Борисов.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Любо Ганев - пример в усвояването на еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бившият волейболен национал Любо Ганев беше даден за пример в усвояването на
еврофондовете от министър-председателят Бойко Борисов. Щом Любо Ганев е спечелил
проект, вече съм спокоен. Това заяви премиерът по време на връчването на договори за
технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“.
Щом на такава висота са стигнали резултатите, всичко ще е наред, допълни Борисов и уточни,
че имаме най-ниски данъци, а това е предостатъчно за бизнеса.
Премиерът призова, ако някой е видял слабост - да я каже, за да бъде отстранена и похвали
министерството на Делян Добрев за оборотите с които работи.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.profit.bg
Връзка:
http://profit.bg/news/Dostignalite-pari-do-firmite-po-OP-Konkurentosposobnost-sa-15-nasto/nid-97696.html
Брой думи: 253
Резюме: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15
на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто.
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Заглавие: Достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са 15 на сто
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15
на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при връчването
на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата
за технологична модернизация в малките и в средните предприятия, предаде БТА. Вече са
договорени 71.96 на сто от средствата по програмата, каза министърът.
На церемонията присъства и министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът напомни, че
когато ГЕРБ е дошла на власт, са били спрени всички програми и фондове на ЕС за България,
а сега страната ни е за пример в усвояването на еврофондовете.
"Това са живи пари, които влизат във вашите компании", обърна се Борисов към представители
на деловите среди и ги призова да споделят с него възникналите проблеми при работата с
програмата.
Спрямо същия период на миналата година са договорени четири пъти повече средства, а
разплатените са два пъти повече.
Днес имаме още 20 млн. лева разплатени средства, което увеличава още повече усвоените
средства, каза Добрев и допълни, че до края на годината се очаква контрактуването по
програмата да надхвърли 95 на сто.
От 1 май досега сме раздали и сключили договори за 420 млн. лева и това е само
безвъзмездната помощ. Като се има предвид, че интензитетът на помощта е между 50 и 60%,
това означава близо 750 млн. лева проекти. Това са инвестиции, които стимулират
икономиката, заяви министърът и отново прикани фирмите да кандидатстват с проекти за
енергийна ефективност, защото така ще се стимулира икономиката.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.vsekiden.com
Връзка: http://www.vsekiden.com/125645
Брой думи: 637
Резюме: Премиерът доволен, че Любо Ганев печели европроект
Премиерът Бойко Борисов поощри бизнеса да бъде по-активен, след като лично връчи
договори за безвъзмездна финансова помощ по европрограма. Всеки е доволен като получава
1-2 млн. лева безвъзмездна помощ, но вижте се едни други, може и бизнес да направите
помежду си, прикани малките и средни фирми министър-председателят.
Борисов предостави договорите за безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 на малки и средни фирми,
кандидатствали с проекти.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Борисов насърчи бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът доволен, че Любо Ганев печели европроект
Премиерът Бойко Борисов поощри бизнеса да бъде по-активен, след като лично връчи
договори за безвъзмездна финансова помощ по европрограма. Всеки е доволен като получава
1-2 млн. лева безвъзмездна помощ, но вижте се едни други, може и бизнес да направите
помежду си, прикани малките и средни фирми министър-председателят.
Борисов предостави договорите за безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 на малки и средни фирми,
кандидатствали с проекти.
85 са допълнителните договори за безвъзмездно финансиране на стойност 85,2 млн. лева,
връчени днес, обяви министърът на икономиката Делян Добрев. Пръв получи договора за
европарите волейболната легенда Любо Ганев. Той призна, че кандидатства за първи път и
благодари лично на премиера. Щом Любо Ганев е спечелил проект, съм спокоен! Щом на
такава висота са стигнали резултатите всичко ще е наред", пошегува се Борисов.
Премиерът пък напомни, че преди неговото правителство да дойда на власт, са били спрени
програмите и еврофондовете. "Напомням, че когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички
програми и фондове на ЕС за България", обърна се Борисов към представителите на фирмите.
Той обяви, че на 30 октомври, са разплатени още 20 млн. лева по програмата.
Министър-председателят не се поколеба да потърси и съвета на бизнеса. "Моля ви, кажете ми
ако има слабост по програмата да я отстраним. В следващите години ще има огромни пари,
затова участвайте", каза той.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_2038134464
Брой думи: 180
Резюме: От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
„Конкурентоспособност" в края на април досега са договорени проекти за 420 млн. лева. Като
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Добрев: Договорен е 72 на сто от ресурса на ОП „Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
„Конкурентоспособност" в края на април досега са договорени проекти за 420 млн. лева. Като
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП
„Конкурентоспособност".
До момента по ОП „Конкурентоспособност" са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата
показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти - на разплатените.
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и
зелена икономика в рамките на ОП „Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_2019953481
Брой думи: 201
Резюме: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
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Заглавие: Борисов раздаде 85 млн. лв. за европроекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
Икономическият министър Делян Добрев, който малко закъсня за събитието, обясни, че сумата
на договорите е 60 милиона лева и моментално бе поправен от министър-председателя, който
се обърна към него с думите: „Не ти е пълна информацията. Днес са платили още 20 милиона".
Делян Добрев се оправда, че данните му са от петък и че има толкова много договори, че едва
ли не всеки ден се плаща.
Премиерът изтъкна колко са важни оперативните програми и че вече няколко пъти лично
връчва договори на спечелили проекти. „Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм
спокоен", каза Борисов и връчи на известния спортист договор по програма
„Конкурентоспособност".
Сред спечелилите са фирма за опаковка на храни, за производство на сейфове, печатница,
фирма за бутилиране на минерална вода, за алуминиева и пластмасова дограма, за дигитален
печат, фирми от информационните и комуникационните технологии и други сектори.
Всички спечелили проекти изказаха благодарност на правителството, а някои тактично
изразиха и недоволство чрез пожеланията си.
„Пожелаваме на правителството да плаща навреме", каза един от спечелилите проекти, а друг
изрази надежда бизнесът да се сблъсква с все по-малко административни проекти.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.shum.bg
Връзка: http://www.shum.bg/index.php?item=82731
Брой думи: 264
Резюме: До края на годината ще надхвърлим 95 % от контрактуването по ОП
"Конкурентоспособност" , заяви министърът на икономиката Делян Добрев, предаде репортер
на БГНЕС.
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Заглавие: Добрев: Над 95% от контрактуването по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на годината ще надхвърлим 95 % от контрактуването по ОП
"Конкурентоспособност" , заяви министърът на икономиката Делян Добрев, предаде репортер
на БГНЕС.
Добрев и министър-председателят Бойко Борисов присъстваха на официалното връчване на
договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична
модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".
След като от фирмите си пожелаха правителството да плаща навреме по сключените договори,
енергийният министър Делян Добрев изтъкна, че неговото министерство вече плаща на
фирмите най-късно на 40 ден след подаване на документите за сертифициране на разходите.
Пред бизнеса премиерът Бойко Борисов пък изтъкна, че "10,4 милиарда преди няколко дни
спряха на Румъния, а еврокомисарят по регионално развитие Йоханес Хаан каза, че България е
за пример в усвояване на еврофондовете.
Основната цел на процедурата е да се насърчат инвестициите в съвременни технологии и
оборудване в малките и средни предприятия от различни сектори. Сред фирмите, сключили
договор по схемата има такива, които произвеждат електрически табла и трафопостове,
производителите на мебели, обувки, на стъклопакети, на сейфове, на дограма, фирми,
бутилиращи минерална вода, такива изработващи метални изделия, печатници, интернет
доставчици.
Реализирането на проектите се очаква да доведе до увеличаване на производителността,
намаляване на производствените разходи, разкриване на нови работни места, разширяване на
пазарните позиции на фирмите и увеличаване на износа. Много от фирмите планират да
закупят ново оборудване и да въведат нови процеси в производството. До момента по
процедура "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" са сключени договори
за безвъзмездна финансова помощ със 196 бенефициенти с обща стойност на безвъзмездната
финансова помощ над 137 млн. лева. /БГНЕС
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.frognews.bg
Връзка: http://www.frognews.bg/news_48618/Borisov_dade_za_primer_Liubo_Ganev/
Брой думи: 1962

Заглавие: Борисов даде за пример Любо Ганев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бившият волейболен национал Любо Ганев послужи като аршин за усвояване на
евросредства в страната. Спортистът, който управлява бизнес с метан станции, бе даден за
пример от премиера Бойко Борисов.
„Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са стигнали
резултатите, всичко ще е наред. Най-ниски данъци имаме – това е предостатъчно за бизнеса”,
обяви министър-председателят раздавайки договорите за безвъзмездно финансиране на 85
фирми по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, съобщава bTV.
Бившият волейболист, сега бизнесмен, благодари на премиера и на правителството за
връчения договор: "Това са живи пари и нови работни места. Има над 2000 бенефициента по
програмата. Програмата разполага с огромни средства. Ако някой е видял слабост - да я
каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи министерството, са очевидно подобри".
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си, каза премиерът Бойко Борисов.
В речта си пред бизнес аудиторията той по традиция ретроспективно напомни за лошото
управление на Тройната коалиция, след което отчете политическата еволюция на кабинета,
който управлява:
„Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете”.
Министър-председателят не се поколеба да потърси и съвета на бизнеса. "Моля ви, кажете ми
ако има слабост по програмата да я отстраним. В следващите години ще има огромни пари,
затова участвайте", каза той.
След като получиха достъп до безвъзмездни „живи пари и нови работни места”,
представителите на одобрените компании благодариха, но помолиха правителството да
изплаща парите навреме. И получиха гаранция лично от Борисов.
Най-големите световни екологични организации дават България за пример, добави Добрев,
цитирайки писмо, което е получено днес. Програмата притежава огромен ресурс, който чака
проекти. Реално достигналите пари до фирмите са повече от 15 на сто, докато през май те бяха
едва 9 на сто, уточни той и призова компаниите да бъдат активни и да усвояват добре
средствата.
Проектът за софийското метро е доказано, че е екологично чист, и се оценява не само от
европейските екологични агенции, но и от световните, каза министър Добрев. 6 процента от
целия ресурс на програмата „Конкурентоспособност" е разплатен за четири-пет месеца,
посочи министърът. Всеки ден в понеделник пристига справка.
Днес са разплатени още 20 милиона лева. В програмата има огромен ресурс, който чака
проекти. Колкото по-бързо се подадат проектните предложения, толкова по-добре, каза
министърът. Страната ни се нуждае от инвестиции. Фирмите да са активни и да усвояват добре
средствата. Това ще доведе до разкриване на повече работни места, каза Делян Добрев.
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Резюме: Бившият волейболен национал Любо Ганев послужи като аршин за усвояване на
евросредства в страната. Спортистът, който управлява бизнес с метан станции, бе даден за
пример от премиера Бойко Борисов.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/162235
Брой думи: 723
Резюме: Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са
стигнали резултатите всичко ще е наред. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“.Това
е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на успешно контрактувани
договори. Това са живи пари и нови работни места, изтъкна премиерът.
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Заглавие: Борисов: Щом Любо Ганев е спечелил проект, нещата са на висота
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава висота са
стигнали резултатите всичко ще е наред. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването
на
договори
за
технологична
модернизация
по
ОП
„Конкурентоспособност“.Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването
на успешно контрактувани договори. Това са живи пари и нови работни места, изтъкна
премиерът.
Има над 2000 бенефициента по програмата, която разполага с огромни средства. Ако някой е
видял слабост - да я каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи министерството,
са очевидно по-добри. Най-ниски данъци имаме – това е предостатъчно за бизнеса, допълни
премиерът. /БЛИЦ
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1335695
Брой думи: 308
Резюме: София /КРОСС/ От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
„Конкурентоспособност" в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП
„Конкурентоспособност".
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Заглавие: Четворен ръст при договорените средства по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
„Конкурентоспособност" в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева.
Като се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във
фирмите се изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за
икономиката. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по
време на връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни
предприятия по ОП „Конкурентоспособност".
На церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите
на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е
близо 60 млн. лева. Това стана възможно, след решението на Управляващия орган по
програмата от м. август да увеличи бюджета по процедурата за технологична модернизация
на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121
кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова
оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по
техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.
До момента по ОП „Конкурентоспособност" са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата
показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти - на разплатените.
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и
зелена икономика в рамките на ОП „Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=30-102012&news_filters[created_on][to]=&news_fil
Брой думи: 111
Резюме: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли.
Все още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап.
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Заглавие: Според икономическия министър прекалено рано е да се правят заключения за
цената на електроенергията от 1 юли
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Тотева, БТА
Текст: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли. Все
още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап. С тези думи
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев коментира пред журналисти
след края на церемония на връчване на договори по Оперативна програма "Конкурентна
способност" прогнозите на ръководството на ДКЕВР за минимум три на сто ръст на цените на
тока догодина.
Доколкото разбрах, коментарът на председателя на ДКЕВР е бил в посока компенсиране на поголеми разходи за зелена енергия, каза министърът. Тези разходи най-вероятно са от стария
период, цената за достъп, която беше определена, компенсира част от разходите, допълни
Добрев.
/РУМ/
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/478758
Брой думи: 108
Резюме: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15
на сто, докато през май
те бяха едва 9 на сто. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев при връчването на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата за технологична модернизация в малките и в средните
предприятия.
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Заглавие: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са
повече от 15 на сто
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15
на сто, докато през май
те бяха едва 9 на сто. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев при връчването на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата за технологична модернизация в малките и в средните
предприятия. На церемонията присъства премиерът Бойко Борисов.
Министър Добрев информира, че вече са контрактувани 71,96 на сто от средствата по
програмата. Премиерът напомни, че когато ГЕРБ е дошла на власт, са били спрени всички
програми и фондове на ЕС за България. Сега страната ни е за пример в усвояването на
еврофондовете, допълни премиерът.

58

Дата: 30.10.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=30-102012&news_filters[created_on][to]=&news_fil
Брой думи: 292
Резюме: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли.
Все още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Според икономическия министър прекалено рано е да се правят заключения за
цената на електроенергията от 1 юли
Подзаглавие:
Автор: Екатерина Тотева, БТА
Текст: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли. Все
още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап. С тези думи
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев коментира пред журналисти
след края на церемония на връчване на договори по Оперативна програма "Конкурентна
способност" прогнозите на ръководството на ДКЕВР за минимум три на сто ръст на цените на
тока догодина.
Доколкото разбрах, коментарът на председателя на ДКЕВР е бил по компенсиране на поголеми разходи за зелена енергия, каза министърът. Тези разходи най-вероятно са от стария
период, цената за достъп, която беше определена, компенсира част от разходите, допълни
Добрев.
Помолен да коментира твърдение на Българската фотоволтаична асоциация, според което е
имало сгрешена прогноза, и още от юли токът е трябвало да бъде увеличен с повече от 13,6
процента и затова сега се търсят средства, за да се компенсира тази разлика, министърът,
каза, че ако има грешка в прогнозите, има регулатор, който трябва да вземе мерки, ако сметне
за необходимо.
Виждате каква е тежестта на зелените енергии, които се случват прекалено рано в нашия
период за изпълнение на ангажимента към ЕС до 2020. Ако не бяхме направили закон през
2008 г., така че да стимулираме развитието на тази енергия в първите години от този период, а
го бяхме направили през 2015, сега виждате, че цената и на фотоволтаиците, и на вятъра е
много близка до пазарната цена на конвенционалните енергии, заяви министърът.
Министърът каза, че не би се ангажирал към този момент да коментира енергийните проекти на
Турция в района на общата ни граница. Трябва да видим първо официалните документи, те
трябва да пристигнат, ако има такива намерения, във външно министерство, а чрез тях и при
нас, но все още няма такива, допълни министърът.

59

Дата: 30.10.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5246031
Брой думи: 371
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите на 85 фирми
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и
средни предприятия".
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Заглавие: Подписват договори за модернизация по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и
средни предприятия".
Финансирането е по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007 – 2013. Събитието ще се проведе днес, 30 октомври, съобщиха
от правителствената информационна служба.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
Управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" от месец август да
увеличи с 85 241 633,64 лева бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за
сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните
критерии за техническа и финансова оценка. До момента по процедура "Технологична
модернизация на малки и средни предприятия" са сключени договори за безвъзмездна
финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ
над 137 млн. лева.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции
в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги. Реализирането на
проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване на производствените
разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните позиции на фирмите.
/БГНЕС
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=986658
Брой думи: 346
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев връчиха договори на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за технологична модернизация в малки и средни предприятия по
Оперативната програма „Конкурентоспособност". Премиерът отбеляза, че сключените договори
ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за компаниите.
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Заглавие: Връчиха договори за технологична модернизация на компании с европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев връчиха договори на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за технологична модернизация в малки и средни предприятия по
Оперативната програма „Конкурентоспособност". Премиерът отбеляза, че сключените
договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за компаниите.
Спечелен проект по програмата ще даде възможност да „Дарик уеб" да разшири предлаганите
услуги и качеството на крайния продукт. Ще се търсят нови технологични решения и ще се даде
възможност на читателите не само да четат сайтовете от групата, но и да гледат видео
съдържание, сподели управителят на „Дарик уеб" Людмил Кърджилов. „Смятам, че след като
усвои средствата по този проект, ние ще бъдем още по-добри, ще бъдем още по-полезни на
всички, които ползват сайтовете на групата на Дарик", допълни той. Всеки ден над 100 000
човека четат Dariknews.bg, а потребителите на всички сайтове от групата са повече от 150 000200 000 души. Те ще се увеличават, защото интернет се развива и затова трябва и
технологично обновление, за да се отговори на интереса, коментира още Кърджилов.
До момента по ОП "Конкурентоспособност" са договорени близо 72 процента от ресурса, а са
платени повече от 15 на сто, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата
показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти - на разплатените.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.bnt.bg
Връзка:
http://bnt.bg/bg/news/view/87858/finansova_pomosht_za_85_firmi_po_op_konkurentosposobnost
Брой думи: 254
Резюме: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15
на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев при връчването на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична
модернизация в малките и в средните предприятия, предаде БТА. Вече са договорени 71,96 на
сто от средствата по програмата, каза министърът.
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Заглавие: Финансова помощ за 85 фирми по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Реално достигналите пари до фирмите по ОП "Конкурентоспособност" са повече от 15
на сто, докато през май те бяха едва 9 на сто. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев при връчването на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за технологична
модернизация в малките и в средните предприятия, предаде БТА. Вече са договорени 71,96 на
сто от средствата по програмата, каза министърът.
На церемонията присъства и министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът напомни, че
когато ГЕРБ е дошла на власт, са били спрени всички програми и фондове на ЕС за България,
а сега страната ни е за пример в усвояването на еврофондовете. Това са живи пари, които
влизат във вашите компании, обърна се Борисов към представители на деловите среди и ги
призова да споделят с него възникналите проблеми при работата с програмата.
Спрямо същия период на миналата година са договорени четири пъти повече средства, а
разплатените са два пъти повече.
Днес имаме още 20 млн. лева разплатени средства, което увеличава още повече усвоените
средства, каза Добрев и допълни, че до края на годината се очаква контрактуването по
програмата да надхвърли 95 на сто. От 1 май досега сме раздали и сключили договори за 420
млн. лева и това е само безвъзмездната помощ. Като се има предвид, че интензитетът на
помощта е между 50 и 60 процента, това означава близо 750 млн. лева проекти. Това са
инвестиции, които стимулират икономиката, заяви министърът и отново прикани фирмите да
кандидатстват с проекти за енергийна ефективност, защото така ще се стимулира икономиката.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.bnt.bg
Връзка: http://bnt.bg/bg/news/view/87860/dobrev_za_cenata_na_toka_dogodina
Брой думи: 74
Резюме: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли.
Все още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап.
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Заглавие: Добрев за цената на тока догодина
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли. Все
още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап. С тези думи
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев коментира пред журналисти
след края на церемония на връчване на договори по Оперативна програма "Конкурентна
способност" прогнозите на ръководството на ДКЕВР за минимум три на сто ръст на цените на
тока догодина.
Информацията е на БТА.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=588349
Брой думи: 202
Резюме: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
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Заглавие: Плащайте навреме, искат от Борисов спечелили европроекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
Икономическият министър Делян Добрев, който малко закъсня за събитието, обясни, че сумата
на договорите е 60 милиона лева и моментално бе поправен от министър-председателя, който
се обърна към него с думите: „Не ти е пълна информацията. Днес са платили още 20 милиона".
Делян Добрев се оправда, че данните му са от петък и че има толкова много договори, че едва
ли не всеки ден се плаща.
Премиерът изтъкна колко са важни оперативните програми и че вече няколко пъти лично
връчва договори на спечелили проекти. „Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм
спокоен", каза Борисов и връчи над известния спортист договор по програма
„Конкурентоспособност".
Сред спечелилите са фирма за опаковка на храни, за производство на сейфове, печатница,
фирма за бутилиране на минерална вода, за алуминиева и пластмасова дограма, за дигитален
печат, фирми от информационните и комуникационните технологии и други сектори.
Всички спечелили проекти изказаха благодарност на правителството, а някои тактично
изразиха и недоволство чрез пожеланията си.
„Пожелаваме на правителството да плаща навреме", каза един от спечелилите проекти, а друг
изрази надежда бизнесът да се сблъсква с все по-малко административни проекти. /news.bg
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.tax.bg
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/9360
Брой думи: 610

Заглавие: Общините ще спасяват 30 млн. лв., предназначени за клъстери
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване на
клъстери, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това става ясно от отговора
на оперативна програма “Конкурентоспособност” до Mediapool.
В икономиката понятието клъстер се използва за група от фирми в един бранш, които имат за
цел да развиват даден продукт или услуга. Точно такава беше и целта на схемата “Подкрепа и
развитието на клъстерите в България”, която трябваше да бъде фактор за повишаване на
конкурентоспособността на предприятията. Първоначалната идея беше фирмите от даден
бранш, заедно с научни организации и университети да се обединят. Очакванията бяха наука и
бизнес заедно да внедряват нови продуктите и услуги, като по този начин се разширяват
пазарните позиции на даден бранш не само у нас, но и в чужбина.
За пет години едва 14 клъстера
За пет години обаче бяха създадени едва 14 клъстера с помощта на европейските средства,
като по-голямата част от тях през тази година. В публичното пространство единственият, за
който се чува и реално може да се каже, че развива някаква дейност е “Индустриален клъстер
Електромобили”. Той успя да привлече за каузата президента Росен Плевнелиев и премиера
Бойко Борисов. Първият дори се повози на такъв автомобил, правейки безплатна реклама. На
едно от последните си заседания правителството пък прие редица облекчения за
собствениците на такива коли.
Останалите клъстери нямат широка публична дейност и малко се знае за дейността им. Такива
са “Кулинарни изкуства и гостоприемство” в Добрич, “Зелена синергия” и “Ветиринарна епрактика” в Пловдив, “Интер мода трейдинг” в Кюстендил, “Морски Клъстър” и “Черноморски
енергиен клъстер” във Варна. Най-много клъстери са регистрираните в София - “Металолеене”,
“Здравен туризъм”, “Достоен туризъм”, “Иновационни и екологични технологии – зелено
строителство и ВЕИ”.
Само на шест клъстера обаче са изплатени средства за започване на дейността.
Максималната стойност на безвъзмездната помощ за създаване на един клъстер е 2 млн. лв.,
като един проект трябва да бъде реализиран в рамките на 2 години. Парите се дават за
изграждане на административното тяло на клъстера, привличането на нови членове и за
инвестиране в офис и техника.
До момента нито един проект не се е възползвал от максималната помощ. Проектите, които са
в ход, са на стойност от 190 хил. до 480 хил. лв.
Масово дейностите, които се реализират в рамките на един проект, са създаване на интернет
страница или нейното разширяване. Например клъстерът за достъпен туризъм ще изгради
интернет-портал – www.bulgariaforall.com. Ще се правят още маркетингови проучвания, анализ
на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова и инвестиционна
стратегия за развитие на клъстера. Залага се още и на реклама на името на клъстера.
Например ветеринарният клъстер ще популяризира професията ветеринарен лекар.
Единственият клъстер, който е поискал да се прекрати договора си, е “Варна уелъкм клъстер”.
Причината е, че не е могъл да осигури съфинансирането на проекта. То е различно, като за
всеки от трите компонента по проекта варира от 25% до 50%.
Общините на помощ
Тъй като през годините бизнесът не проявява голям интерес към схемата, е намерена вратичка,
чрез която общините да се включат в усвояването и на тези европейски средства. Това може да
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Резюме: За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване
на клъстери, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това става ясно от отговора
на оперативна програма “Конкурентоспособност” до Mediapool.
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стане чрез регистриране на асоциация, неправителствена организация или чрез сдружаване на
общински фирми.
По този начин в клъстери вече участват общините Варна, Бругас, Кюстендил, Пловдив. В скоро
време се очаква свой иновативен клъстер да има и Столична община.
Към момента още 12 предложения за създаване на нови клъстери за над 3.2 млн. лв. са в
процес на оценка в управляващия орган на оперативна програма “Конкурентоспособност”,
уточниха от там.
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Заглавие: Общините ще спасяват 30 млн. лв., предназначени за клъстери
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване на
клъстери, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това става ясно от отговора
на оперативна програма “Конкурентоспособност” до Mediapool.
В икономиката понятието клъстер се използва за група от фирми в един бранш, които имат за
цел да развиват даден продукт или услуга. Точно такава беше и целта на схемата “Подкрепа и
развитието на клъстерите в България”, която трябваше да бъде фактор за повишаване на
конкурентоспособността на предприятията. Първоначалната идея беше фирмите от даден
бранш, заедно с научни организации и университети да се обединят. Очакванията бяха наука и
бизнес заедно да внедряват нови продуктите и услуги, като по този начин се разширяват
пазарните позиции на даден бранш не само у нас, но и в чужбина.
За пет години едва 14 клъстера
За пет години обаче бяха създадени едва 14 клъстера с помощта на европейските средства,
като по-голямата част от тях през тази година. В публичното пространство единственият, за
който се чува и реално може да се каже, че развива някаква дейност е “Индустриален клъстер
Електромобили”. Той успя да привлече за каузата президента Росен Плевнелиев и премиера
Бойко Борисов. Първият дори се повози на такъв автомобил, правейки безплатна реклама. На
едно от последните си заседания правителството пък прие редица облекчения за
собствениците на такива коли.
Останалите клъстери нямат широка публична дейност и малко се знае за дейността им. Такива
са “Кулинарни изкуства и гостоприемство” в Добрич, “Зелена синергия” и “Ветиринарна епрактика” в Пловдив, “Интер мода трейдинг” в Кюстендил, “Морски Клъстър” и “Черноморски
енергиен клъстер” във Варна. Най-много клъстери са регистрираните в София - “Металолеене”,
“Здравен туризъм”, “Достоен туризъм”, “Иновационни и екологични технологии – зелено
строителство и ВЕИ”.
Само на шест клъстера обаче са изплатени средства за започване на дейността.
Максималната стойност на безвъзмездната помощ за създаване на един клъстер е 2 млн. лв.,
като един проект трябва да бъде реализиран в рамките на 2 години. Парите се дават за
изграждане на административното тяло на клъстера, привличането на нови членове и за
инвестиране в офис и техника.
До момента нито един проект не се е възползвал от максималната помощ. Проектите, които са
в ход, са на стойност от 190 хил. до 480 хил. лв.
Масово дейностите, които се реализират в рамките на един проект, са създаване на интернет
страница или нейното разширяване. Например клъстерът за достъпен туризъм ще изгради
интернет-портал – www.bulgariaforall.com. Ще се правят още маркетингови проучвания, анализ
на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова и инвестиционна
стратегия за развитие на клъстера. Залага се още и на реклама на името на клъстера.
Например ветеринарният клъстер ще популяризира професията ветеринарен лекар.
Единственият клъстер, който е поискал да се прекрати договора си, е “Варна уелъкм клъстер”.
Причината е, че не е могъл да осигури съфинансирането на проекта. То е различно, като за
всеки от трите компонента по проекта варира от 25% до 50%.
Общините на помощ
Тъй като през годините бизнесът не проявява голям интерес към схемата, е намерена вратичка,
чрез която общините да се включат в усвояването и на тези европейски средства. Това може да
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Резюме: За да се спасят от загуба поредните евросредства вместо към бизнеса за създаване
на клъстери, близо 30 млн. лв. ще отидат към сдружения, в които водещи партньори са общини.
Причината е, че година преди крайния срок от планирания бюджет са договорени по-малко от 5
млн. лв., а усвоените средства възлизат на скромните 522 хил. лв. Това става ясно от отговора
на оперативна програма “Конкурентоспособност” до Mediapool.
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стане чрез регистриране на асоциация, неправителствена организация или чрез сдружаване на
общински фирми.
По този начин в клъстери вече участват общините Варна, Бругас, Кюстендил, Пловдив. В скоро
време се очаква свой иновативен клъстер да има и Столична община.
Към момента още 12 предложения за създаване на нови клъстери за над 3.2 млн. лв. са в
процес на оценка в управляващия орган на оперативна програма “Конкурентоспособност”,
уточниха от там.
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Резюме: Областен информационен център - Бургас и Комисията за подпомагане на малки и
средни предприятия към Община Бургас за пореден път събраха представители на бизнеса на
информационна среща за "Възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките
ресурси" и ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
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Заглавие: Бургаският бизнес с най-голям интерес към "Ново начало"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областен информационен център - Бургас и Комисията за подпомагане на малки и
средни предприятия към Община Бургас за пореден път събраха представители на бизнеса на
информационна среща за "Възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките
ресурси" и ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". С нея
приключи цикълът от събития в подкрепа на бизнеса, проведени през последните три
месеца.Представителите от дирекция "Бюро по труда" - Бургас и от регионалния сектор на
Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" разказаха за актуални схеми и конкретни
проектни идеи. Най-голям интерес за поканените предизвикаха схемите "Ново начало", "На път"
и "Енергийна ефективност и зелена икономика".
Освен за възможностите по оперативните програми, присъстващите бяха запознати с
основните дейности на Комисията за подпомагане на малки и средни предприятия, между които
- взаимодействие с различни институции, консултиране по разработване на проекти и
провеждане на разнообразни семинари. Участниците получиха информация и за
новосъздадения "Бизнес инкубатор" - Бургас.
ОИЦ - Бургас е създаден по проект № BG161РО002-3.3.02-00018-С0001 "Създаване и
функциониране на Областен информационен център - Бургас" и е част от мрежата от 27-те
Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Заглавие: Борисов: На Румъния й спряха парите, нас ни дават за пример за
еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете", заяви премиерът Бойко Борисов, който заедно с
министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев присъства на официалното
връчване на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.
"Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на успешно
контрактувани договори. Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава
висота са стигнали резултатите всичко ще е наред", добави с чувство за хумор министърпредседателят.
Бившият прославен волейболист, сега бизнесмен, благодари на премиера и на правителството
за връчения договор: "Това са живи пари и нови работни места. Има над 2000 бенефициента по
програмата. Програмата разполага с огромни средства. Ако някой е видял слабост - да я
каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи министерството, са очевидно подобри".
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите
средства и помолиха правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да
се случва, а министър Делян Добрев допълни, че на 40-ия ден парите са по сметките на
бенефициентите.
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си, каза премиерът Бойко Борисов.
Най-големите световни екологични организации дават България за пример. Това добави
Добрев, цитирайки писмо, което е получено днес.
Проектът за софийското метро е доказано, че е екологично чист, и се оценява не само от
европейските екологични агенции, но и от световните, каза министър Добрев. 6 процента от
целия ресурс на програмата „Конкурентоспособност" е разплатен за четири-пет месеца,
посочи министърът. Всеки ден в понеделник пристига справка.
Днес са разплатени още 20 милиона лева. В програмата има огромен ресурс, който чака
проекти. Колкото по-бързо се подадат проектните предложения, толкова по-добре, каза
министърът. Страната ни се нуждае от инвестиции. Фирмите да са активни и да усвояват добре
средствата. Това ще доведе до разкриване на повече работни места, каза Делян Добрев.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност" от август да увеличи
с 85 241 633,64 лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за сключване на
договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за
техническа и финансова оценка.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия" са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
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Резюме: „Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори.
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете", заяви премиерът Бойко Борисов, който заедно с
министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев присъства на официалното
връчване на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.
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Заглавие: Борисов: На Румъния й спряха парите, нас ни дават за пример за
еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете", заяви премиерът Бойко Борисов, който заедно с
министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев присъства на официалното
връчване на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.
"Това е третият или четвъртият път, в който участвам във връчването на успешно
контрактувани договори. Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. Щом на такава
висота са стигнали резултатите всичко ще е наред", добави с чувство за хумор министърпредседателят.
Бившият прославен волейболист, сега бизнесмен, благодари на премиера и на правителството
за връчения договор: "Това са живи пари и нови работни места. Има над 2000 бенефициента по
програмата. Програмата разполага с огромни средства. Ако някой е видял слабост - да я
каже, за да бъде отстранена. Оборотите, на които работи министерството, са очевидно подобри".
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите
средства и помолиха правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да
се случва, а министър Делян Добрев допълни, че на 40-ия ден парите са по сметките на
бенефициентите.
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си, каза премиерът Бойко Борисов.
Най-големите световни екологични организации дават България за пример. Това добави
Добрев, цитирайки писмо, което е получено днес.
Проектът за софийското метро е доказано, че е екологично чист, и се оценява не само от
европейските екологични агенции, но и от световните, каза министър Добрев. 6 процента от
целия ресурс на програмата „Конкурентоспособност" е разплатен за четири-пет месеца,
посочи министърът. Всеки ден в понеделник пристига справка.
Днес са разплатени още 20 милиона лева. В програмата има огромен ресурс, който чака
проекти. Колкото по-бързо се подадат проектните предложения, толкова по-добре, каза
министърът. Страната ни се нуждае от инвестиции. Фирмите да са активни и да усвояват добре
средствата. Това ще доведе до разкриване на повече работни места, каза Делян Добрев.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност" от август да увеличи
с 85 241 633,64 лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за сключване на
договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за
техническа и финансова оценка.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия" са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
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Резюме: „Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори.
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете", заяви премиерът Бойко Борисов, който заедно с
министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев присъства на официалното
връчване на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.
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Резюме: Страната ни е давана за пример за усвояването на европари. Това изтъкна премиерът
Бойко Борисов. Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и
договори.
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Заглавие: Борисов: Дават ни за пример за европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Страната ни е давана за пример за усвояването на европари. Това изтъкна премиерът
Бойко Борисов. Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и
договори.
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан хвали България в усвояването
на средствата от еврофондовете, подчерта министър-председателят.
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„Конкурентоспособност”. Добрев увери, че на 40-ия ден парите ще са по сметките на
бенефициентите.
Шест на сто от целия ресурс на програмата „Конкурентоспособност” е разплатен за четирипет месеца, изтъкна министърът. Вчера бяха разплатени още 20 млн. лева.
В програмата има огромен ресурс, който чака проекти. Колкото по-бързо се подадат
предложенията, толкова по-добре, каза още Добрев.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/398225/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0
%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0
%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
Брой думи: 146
Резюме: Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори.
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“.
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Заглавие: Борисов: Дават България за пример в усвояването на евросредствата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“.
Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
връчват договорите по ОП „Конкурентоспособност”. Представителите на компаниите
благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите средства и помолиха
правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да се случва. Министър
Делян Добрев каза, че на 40-ия ден парите са по сметките на бенефициентите.
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си, каза премиерът Бойко Борисов.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/398244/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
Брой думи: 146
Резюме: Най-големите световни екологични организации дават България за пример, заяви
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Добрев: Метрото е екологично чист проект
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Най-големите световни екологични организации дават България за пример, заяви
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Той цитира писмо, което е получено днес. Проектът за софийското метро е доказано, че е
екологично чист, и се оценява не само от европейските екологични агенции, но и от световните,
каза министър Добрев. 6 % от целия ресурс на програмата „Конкурентоспособност” е
разплатен за четири-пет месеца, посочи министърът. Всеки ден в понеделник пристига справка.
Днес са разплатени още 20 млн. лева. В програмата има огромен ресурс, който чака проекти.
Колкото по-бързо се подадат проектните предложения, толкова по-добре, каза министър Делян
Добрев. Страната ни се нуждае от инвестиции. Фирмите да са активни и да усвояват добре
средствата. Това ще доведе до разкриване на повече работни места, каза Делян Добрев.
По време на церемонията беше връчен договор и на Любо Ганев, бившия волейболист, сега
бизнесмен, който благодари на премиера и на правителството.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/398357/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
Брой думи: 274
Резюме: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли.
Все още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап.
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Заглавие: Добрев: Рано е да се говори за поскъпване на тока
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли. Все
още има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред
журналисти след края на церемония на връчване на договори по Оперативна програма
"Конкурентна способност". Доколкото разбрах, коментарът на председателя на ДКЕВР е бил
по компенсиране на по-големи разходи за зелена енергия, каза министърът. Тези разходи найвероятно са от стария период, цената за достъп, която беше определена, компенсира част от
разходите, допълни Добрев. Помолен да коментира твърдение на Българската
фотоволтаична асоциация, според което е имало сгрешена прогноза, и още от юли токът е
трябвало да бъде увеличен с повече от 13,6
процента и затова сега се търсят средства, за да се компенсира тази разлика, министърът,
каза, че ако има грешка в прогнозите, има регулатор, който трябва да вземе мерки, ако сметне
за необходимо.
Виждате каква е тежестта на зелените енергии, които се случват прекалено рано в нашия
период за изпълнение на ангажимента към ЕС до 2020. Ако не бяхме направили закон през
2008 г., така че да стимулираме развитието на тази енергия в първите години от този период, а
го бяхме направили през 2015, сега виждате, че цената и на фотоволтаиците, и на вятъра е
много близка до пазарната цена на конвенционалните енергии, заяви министърът.
Министърът каза, че не би се ангажирал към този момент да коментира енергийните проекти на
Турция в района на общата ни граница. Трябва да видим първо официалните документи, те
трябва да пристигнат, ако има такива намерения, във външно министерство, а чрез тях и при
нас, но все още няма такива, допълни министърът.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.bnews.bg
Връзка: http://www.bnews.bg/article-62287
Брой думи: 173
Резюме: Премиерът Бойко Борисов връчи лично договорите за безвъзмездна финансова
помощ
по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 на част от
малките и средни фирми, кандидатствали с проекти.
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Заглавие: Спокоен съм, щом Любо Ганев печели проект
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов връчи лично договорите за безвъзмездна финансова помощ
по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 на
част от малките и средни фирми, кандидатствали с проекти.
85 са допълнителните договори за безвъзмездно финансиране на стойност 85,2 млн. лева,
връчени днес, обяви министърът на икономиката Делян Добрев.
Пръв получи сумата си волейболната ни легенда Любо Ганев, който обяви, че кандидатства за
първи път и благодари лично на премиера.
"Напомням, че когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички програми и фондове на ЕС за
България",
обърна се Борисов към представителите на фирмите и обяви, че само днес - 30 октомври, са
разплатени още 20 млн. лева по програмата.
"Моля ви, кажете ми ако има слабост по програмата да я отстраним. В следващите години ще
има огромни пари, затова участвайте. Щом Любо Ганев е спечелил проект, съм спокоен!",

76

Дата: 30.10.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://economymagazine.bg/news/12442/1/1/4-puti-poveche-dogovoreni-sredstva-poKonkurentosposobnost.html
Брой думи: 253
Резюме: 85 фирми от резервния списък по схемата получиха днес договори за безвъзмездната
помощ от близо 60 млн. лева
Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП
„Конкурентоспособност“, обяви икономическият министър Делян Добрев по време на
връчването на договорите на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на
безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева.
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Заглавие: 4 пъти повече договорени средства по "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 85 фирми от резервния списък по схемата получиха днес договори за безвъзмездната
помощ от близо 60 млн. лева
Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП
„Конкурентоспособност“, обяви икономическият министър Делян Добрев по време на
връчването на договорите на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на
безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева.
Това стана възможно, след решението на Управляващия орган по програмата от август да
увеличи бюджета по процедурата за технологична модернизация на малки и средни
предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121 кандидати от
резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка, бяха
поканени да сключат договори по схемата.
От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП Конкурентоспособност“ в
края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че
интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти
за повече от 750 млн. лева, заяви Добрев.
До момента по ОП „Конкурентоспособност“ са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми.
В сравнение със същия период на миналата година числата показват повече от четири пъти
ръст на договорените средства и два пъти – на разплатените.
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов, който също присъства на церемонията.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.bsport.bg
Връзка: http://www.bsport.bg/article-48366
Брой думи: 106
Резюме: "Щом Любо Ганев е спечелил проект, съм спокоен! Щом на такава висота са стигнали
резултатите всичко ще е наред", пошегува се премиерът Бойко Борисов.
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Заглавие: Любо Ганев спечели безвъзмездна помощ от 200 000 лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Щом Любо Ганев е спечелил проект, съм спокоен! Щом на такава висота са стигнали
резултатите всичко ще е наред", пошегува се премиерът Бойко Борисов.
Новият вицепрезидент на волейболната федерация Любо Ганев спечели проект за
безвъзмездна помощ от Европейския съюз на стойност 200 000 лева. Договорът му беше
връчен лично от министър-председателя Бойко Борисов.
"Щом Любо Ганев е спечелил проект, съм спокоен! Щом на такава висота са стигнали
резултатите всичко ще е наред", пошегува се Борисов.
Легендарният волейболист, сега бизнесмен, благодари на премиера и на правителството за
връчения договор. Общо 85 фирми получиха безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/214588_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B5+95%25+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE++%D0%9E%D0%9F+%22%D0%9A%D0%BE%D
0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B
E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22+
Брой думи: 261
Резюме: До края на годината ще надхвърлим 95 % от договарянето на средствата по ОП
"Конкурентоспособност" , заяви министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно с
премиера Бойко Борисов присъстваха на официалното връчване на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и
средни предприятия" по оперативната програма.
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Заглавие: Договаряме 95% от парите по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До края на годината ще надхвърлим 95 % от договарянето на средствата по ОП
"Конкурентоспособност" , заяви министърът на икономиката Делян Добрев, който заедно с
премиера Бойко Борисов присъстваха на официалното връчване на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и
средни предприятия" по оперативната програма. След като от фирмите си пожелаха
правителството да плаща навреме по сключените договори, енергийният министър Делян
Добрев изтъкна, че неговото министерство вече плаща на фирмите най-късно на 40 ден след
подаване на документите за сертифициране на разходите. Пред представителите на бизнеса
премиерът Бойко Борисов изтъкна, че на Румъния преди няколко дни са били спрени 10,4
милиарда евро от Брюксел, а еврокомисарят по регионално развитие Йоханес Хаан дава
България е за пример в усвояване на еврофондовете. Основната цел на процедурата е да се
насърчат инвестициите в съвременни технологии и оборудване в малките и средни
предприятия от различни сектори. Сред фирмите, сключили договор по схемата има такива,
които произвеждат електрически табла и трафопостове, производителите на мебели, обувки,
на стъклопакети, на сейфове, на дограма, фирми, бутилиращи минерална вода, такива
изработващи метални изделия, печатници, интернет доставчици. Реализирането на проектите
се очаква да доведе до увеличаване на производителността, намаляване на производствените
разходи, разкриване на нови работни места, разширяване на пазарните позиции на фирмите и
увеличаване на износа. Много от фирмите планират да закупят ново оборудване и да въведат
нови процеси в производството. До момента по процедура "Технологична модернизация на
малки и средни предприятия" са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196
бенефициенти с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/85%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_l.a_c.382_i.233810.html
Брой думи: 471
Резюме: Договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари, каза премиерът
От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП "Конкурентоспособност" в
края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева.
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Заглавие: 85 фирми получиха пари за конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари, каза премиерът
От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП "Конкурентоспособност" в
края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че
интензитетът на помощта е около 50%, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти
за повече от 750 млн. лева. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев по време на връчването на договори за технологична модернизация на малки и
средни предприятия по програмата.
85 фирми от резервния списък по схемата получиха своите договори на церемония, на която
присъства и премиерът Бойко Борисов. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60
млн. лева.
Това стана възможно, след решението на Управляващия орган по програмата от август да
увеличи бюджета по процедурата за технологична модернизация на малки и средни
предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лева на 232 млн. лева. Така още 121 кандидати от
резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка, бяха
поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по техните
проекти е на стойност над 86 млн. лева.
До момента по ОП "Конкурентоспособност" са договорени 71,96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Добрев. Тази статистика не включва платените средства
по инструмента JEREMIE. В сравнение със същия период на миналата година числата показват
повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти – на разплатените.
Икономическият министър насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна
ефективност и зелена икономика в рамките на ОП "Конкурентоспособност". По нея на
бизнеса се предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна
линия от ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.livenews.bg
Връзка: http://www.livenews.bg/Borisov--Stroim-infrastruktura-i-sme-s-nay-niski-danatsi-39024
Брой думи: 368

Заглавие: Борисов: Строим инфраструктура и сме с най-ниски данъци
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Това е достатъчно за бизнеса“, заяви премиерът
„Щом Любо Ганев е спечелил проект вече съм спокоен. Значи всичко е наред. Строим
инфраструктура, създаваме ви условия за работа и най-ниски данъци. Това е достатъчно за
биснеса“. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който заедно с енергийния министър Делян
Добрев връчи договори на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
Договорите са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013.
“Общо сме контрактували 71,9%. Реално влезлите пари във фирмите са повече от 15% при
положение, че през май бяха 9%. В равнение със същия период на миналата година сме
договорили четири пъти повече средства и сме разплатили два пъти повече“, каза от своя
страна министърът на икономиката и енергетиката Делян Добрев.
Легендарният волейболист Любо Ганев спечели проект за 302 000 лева. „Радостен съм, че съм
тук. Стремим се към развитие на икономиката, защото това е пътят, по който трябва да вървим.
За първи път кандидатствам и успях да стана част от европейските фондове благодарение на
премиера, на правителството“, обясни Ганев.
„Когато ГЕРБ дойде на власт бяха спрени абсолютно всички фондове и програми. Преди дни на
Румъния спряха 10.400 млрд. евро. А еврокомисарят Хаан каза, че България е пример в
усвояването на еврофондове“, коментира премиерът.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ от месец август да
увеличи с над 85 млн. лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за
сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните
критерии за техническа и финансова оценка.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции
в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване
на производствените разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните
позиции на фирмите.
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Резюме: „Това е достатъчно за бизнеса“, заяви премиерът
„Щом Любо Ганев е спечелил проект вече съм спокоен. Значи всичко е наред. Строим
инфраструктура, създаваме ви условия за работа и най-ниски данъци. Това е достатъчно за
биснеса“. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който заедно с енергийния министър Делян
Добрев връчи договори на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/33805
Брой думи: 143
Резюме: Властта ще изплаща на бизнеса парите от еврофондовете без забавяне. Това обеща
премиерът Бойко Борисов при подписване на договорите по ОП „Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Борисов: Парите на бизнеса без забавяне
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Властта ще изплаща на бизнеса парите от еврофондовете без забавяне. Това обеща
премиерът Бойко Борисов при подписване на договорите по ОП „Конкурентоспособност”.
Реално достигналите пари до фирмите по тази програма са над 15%, докато през май те бяха
едва 9 на сто, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той
връчи договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмата за технологична модернизация в малките и в средните предприятия в присъствието
на министър-председателя. Добрев информира още, че вече са контрактувани 71,96 на сто от
средствата по програмата.
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете, припомни Борисов.
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите
средства и поискаха властта да изплаща парите навреме.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=469964
Брой думи: 202
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите на 85 фирми
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013.
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Заглавие: Подписват договори за технологична модернизация по ОП
„Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите на 85 фирми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ от месец август да
увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за
сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните
критерии за техническа и финансова оценка.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции
в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване
на производствените разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните
позиции на фирмите.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=469989
Брой думи: 303
Резюме: "От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по Оперативна програма
"Конкурентоспособност" в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката". Това
заяви министърът на икономиката Делян Добрев по време на връчването на договори за
технологична модернизация на малки и средни предприятия по оперативната програма .
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Заглавие: Добрев: Над 750 млн. лв. са инвестирани във фирмите за 6 месеца по ОП
"Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по Оперативна програма
"Конкурентоспособност" в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева.
Като се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във
фирмите се изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за
икономиката". Това заяви министърът на икономиката Делян Добрев по време на връчването
на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по оперативната
програма .
На церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите
на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е
близо 60 млн. лева. Това стана възможно, след решението на Управляващия орган по
програмата от август да увеличи бюджета по процедурата за технологична модернизация на
малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лева. Така още 121
кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова
оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по
техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.
До момента по ОП "Конкурентоспособност" са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата
показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти – на разплатените.
Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и зелена
икономика в рамките на ОП "Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се предоставят 150
млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от ЕБВР за мостово
финансиране на проектите.
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=469984
Брой думи: 187
Резюме: Най-големите световни екологични организации дават България за пример. Това
заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при връчването на
договори за технологична модернизация по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Добрев: Най-големите екоорганизации дават България за пример заради
софийското метро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Най-големите световни екологични организации дават България за пример. Това заяви
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при връчването на договори
за технологична модернизация по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. „Именно
софийското метро е пример за усвояването на европейски пари в полза на гражданите и
околната среда и се оценява високо от всички външни организации и екологичните
организации“, изтъкна министърът. Добрев обясни, че днес страната ни е получила похвално
писмо от световни екоорганизации, но не съобщи кои, в което се казва, че изграждането на
подземната ни железница е доказано екологично чист проект и е пример за останалите
европейски страни.
В последните четири-пет месеца по „Конкурентоспособност“ Министерството на икономиката
е разплатило 6% от целия ресурс на програмата. „Само днес например към бизнеса са
преведени още 20 млн. лева. Все още обаче има огромен ресурс от средства, който очакват
своите проекти“, посочи Добрев.
„Освен това фирмите трябва да са по-активни в усвояването на европейските пари, което пък
ще доведе до разкриване на повече работни места“, уверен е Добрев.
Договор по „Конкурентоспособност“ беше връчен и на бившия волейболист Любо Ганев,
който не пропусна да благодари на премиера и правителството за одобрения проект.

85

Дата: 30.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/plashtaite-navreme-iskat-ot-borisov-spechelili-evroproekti687993.html
Брой думи: 202
Резюме: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
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Заглавие: Плащайте навреме, искат от Борисов спечелили европроекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
Икономическият министър Делян Добрев, който малко закъсня за събитието, обясни, че сумата
на договорите е 60 милиона лева и моментално бе поправен от министър-председателя, който
се обърна към него с думите: „Не ти е пълна информацията. Днес са платили още 20 милиона".
Делян Добрев се оправда, че данните му са от петък и че има толкова много договори, че едва
ли не всеки ден се плаща.
Премиерът изтъкна колко са важни оперативните програми и че вече няколко пъти лично
връчва договори на спечелили проекти. „Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм
спокоен", каза Борисов и връчи над известния спортист договор по програма
„Конкурентоспособност".
Сред спечелилите са фирма за опаковка на храни, за производство на сейфове, печатница,
фирма за бутилиране на минерална вода, за алуминиева и пластмасова дограма, за дигитален
печат, фирми от информационните и комуникационните технологии и други сектори.
Всички спечелили проекти изказаха благодарност на правителството, а някои тактично
изразиха и недоволство чрез пожеланията си.
„Пожелаваме на правителството да плаща навреме", каза един от спечелилите проекти, а друг
изрази надежда бизнесът да се сблъсква с все по-малко административни проекти.

86

Дата: 30.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/po-konkurentosposobnost-sa-razplateni-15-ot-parite-pri-9-prezmai-687999.html
Брой думи: 191
Резюме: Парите по оперативната програма "Конкурентоспособност", които реално са
достигнали до фирмите, вече са 15% при 9 на сто през май, съобщи министърът на
икономиката Делян Добрев, цитиран от БТА.
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Заглавие: По "Конкурентоспособност" са разплатени 15% от парите при 9% през май
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Парите по оперативната програма "Конкурентоспособност", които реално са
достигнали до фирмите, вече са 15% при 9 на сто през май, съобщи министърът на
икономиката Делян Добрев, цитиран от БТА. Той оглави ведомството в средата на март.Днес
на 85 фирми бяха връчени договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата за
технологична модернизация в малките и в средните предприятия. Добрев информира, че вече
са сключени договори за 71.96% от средствата по нея.Досега само за а модернизация договори
имат 196 малки и средни компании, а общата стойност на субсидиите за тях е 137 млн. лв. През
август Еврокомисията разреши сумата да бъде допълнена с още 85 млн. лв., което позволи да
бъдат финансирани още 121 кандидати от резервния списък.
Премиерът Бойко Борисов, който присъства на днешната официална церемония, напомни, че
когато ГЕРБ е дошла на власт, са били спрени всички програми и фондове на ЕС за България.
"Целта на представянето днес е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари всеки благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си", каза Борисов, цитиран от "Фокус"..
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/vruchiha-dogovori-za-60-mln.lv-za-tehnologichna-modernizaciqna-predpriqtiq-688280.html
Брой думи: 288
Резюме: 85 фирми получиха договори по схемата за технологична модернизация на малки и
средни предприятия на ОП "Конкурентоспособност". Компаниите са от резервния списък, който
стана възможен, след като Управляващия орган по програмата увеличи бюджета по
процедурата с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121 кандидати от
резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка, бяха
поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по техните
проекти е на стойност над 86 млн. лева.
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Заглавие: Връчиха договори за 60 млн.лв. за технологична модернизация на
предприятия
Подзаглавие: Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия
на ОП "Конкурентоспособност"
Автор:
Текст: 85 фирми получиха договори по схемата за технологична модернизация на малки и
средни предприятия на ОП "Конкурентоспособност". Компаниите са от резервния списък, който
стана възможен, след като Управляващия орган по програмата увеличи бюджета по
процедурата с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121 кандидати от
резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка, бяха
поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по техните
проекти е на стойност над 86 млн. лева.
От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП "Конкурентоспособност" в
края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че
интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти
за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на договорите.
До момента по ОП "Конкурентоспособност" са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Добрев. Тази статистика не включва платените средства
по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата показват
повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти – на разплатените.
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и
зелена икономика в рамките на ОП "Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов.
projectmedia.bg |
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/borisov-razdade-85-mln.-lv.-za-evroproekti-688187.html
Брой думи: 202
Резюме: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
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Заглавие: Борисов раздаде 85 млн. лв. за европроекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 85 договора за проекти по програма „Конкурентоспособност" на стойност над 84
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел „Шератон".
Икономическият министър Делян Добрев, който малко закъсня за събитието, обясни, че сумата
на договорите е 60 милиона лева и моментално бе поправен от министър-председателя, който
се обърна към него с думите: „Не ти е пълна информацията. Днес са платили още 20 милиона".
Делян Добрев се оправда, че данните му са от петък и че има толкова много договори, че едва
ли не всеки ден се плаща.
Премиерът изтъкна колко са важни оперативните програми и че вече няколко пъти лично
връчва договори на спечелили проекти. „Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм
спокоен", каза Борисов и връчи на известния спортист договор по програма
„Конкурентоспособност".
Сред спечелилите са фирма за опаковка на храни, за производство на сейфове, печатница,
фирма за бутилиране на минерална вода, за алуминиева и пластмасова дограма, за дигитален
печат, фирми от информационните и комуникационните технологии и други сектори.
Всички спечелили проекти изказаха благодарност на правителството, а някои тактично
изразиха и недоволство чрез пожеланията си.
„Пожелаваме на правителството да плаща навреме", каза един от спечелилите проекти, а друг
изрази надежда бизнесът да се сблъсква с все по-малко административни проекти.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-dogoveren-e-72-na-sto-ot-resursa-na-op-konkurentosposobnost688188.html
Брой думи: 181
Резюме: От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
„Конкурентоспособност" в края на април досега са договорени проекти за 420 млн. лева. Като
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката.

Медиен мониторинг | 10/31/2012

Заглавие: Добрев: Договорен е 72 на сто от ресурса на ОП „Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП
„Конкурентоспособност" в края на април досега са договорени проекти за 420 млн. лева. Като
се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП
„Конкурентоспособност".
До момента по ОП „Конкурентоспособност" са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата
показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти - на разплатените.
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и
зелена икономика в рамките на ОП „Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.bg
Връзка: http://www.novini.bg/news/96726-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.html
Брой думи: 154
Резюме: Разплатени са 20 млн. лв. по програмата „Конкурентоспособност”
Най-големите световни екологични организации дават България за пример, заяви министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Добрев: Метрото е екологично чист проект
Подзаглавие:
Автор: Калина Георгиева
Текст: Разплатени са 20 млн. лв. по програмата „Конкурентоспособност”
Най-големите световни екологични организации дават България за пример, заяви министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Той цитира писмо, което е получено днес. Проектът за софийското метро е доказано, че е
екологично чист, и се оценява не само от европейските екологични агенции, но и от световните,
каза министър Добрев. 6 % от целия ресурс на програмата „Конкурентоспособност” е
разплатен за четири-пет месеца, посочи министърът. Всеки ден в понеделник пристига справка.
Днес са разплатени още 20 млн. лева. В програмата има огромен ресурс, който чака проекти.
Колкото по-бързо се подадат проектните предложения, толкова по-добре, каза министър Делян
Добрев. Страната ни се нуждае от инвестиции. Фирмите да са активни и да усвояват добре
средствата. Това ще доведе до разкриване на повече работни места, каза Делян Добрев.
По време на церемонията беше връчен договор и на Любо Ганев, бившия волейболист, сега
бизнесмен, който благодари на премиера и на правителството.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.bg
Връзка:
http://www.novini.bg/news/96725-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%
Брой думи: 216
Резюме: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев връчват договорите по ОП „Конкурентоспособност”
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Заглавие: Борисов: Дават България за пример в усвояването на евросредствата
Подзаглавие:
Автор: Видка Атанасова
Текст: Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев връчват договорите по ОП „Конкурентоспособност”
Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването на договори за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“.
Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
връчват договорите по ОП „Конкурентоспособност”. Представителите на компаниите
благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите средства и помолиха
правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да се случва. Министър
Делян Добрев каза, че на 40-ия ден парите са по сметките на бенефициентите.
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си, каза премиерът Бойко Борисов.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.novini.bg
Връзка: http://www.novini.bg/news/96779-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0.html
Брой думи: 286
Резюме: Трябва да се разгледа картината цялостно и на по-късен етап, допълни той
Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли. Все още
има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап.
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Заглавие: Добрев: Рано е да се говори за поскъпване на тока
Подзаглавие:
Автор: Филип Епитропов
Текст: Трябва да се разгледа картината цялостно и на по-късен етап, допълни той
Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли. Все още
има много време и ние трябва да видим картината на по-късен етап.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред
журналисти след края на церемония на връчване на договори по Оперативна програма
"Конкурентна способност". Доколкото разбрах, коментарът на председателя на ДКЕВР е бил
по компенсиране на по-големи разходи за зелена енергия, каза министърът. Тези разходи найвероятно са от стария период, цената за достъп, която беше определена, компенсира част от
разходите, допълни Добрев. Помолен да коментира твърдение на Българската
фотоволтаична асоциация, според което е имало сгрешена прогноза, и още от юли токът е
трябвало да бъде увеличен с повече от 13,6
процента и затова сега се търсят средства, за да се компенсира тази разлика, министърът,
каза, че ако има грешка в прогнозите, има регулатор, който трябва да вземе мерки, ако сметне
за необходимо.
Виждате каква е тежестта на зелените енергии, които се случват прекалено рано в нашия
период за изпълнение на ангажимента към ЕС до 2020. Ако не бяхме направили закон през
2008 г., така че да стимулираме развитието на тази енергия в първите години от този период, а
го бяхме направили през 2015, сега виждате, че цената и на фотоволтаиците, и на вятъра е
много близка до пазарната цена на конвенционалните енергии, заяви министърът.
Министърът каза, че не би се ангажирал към този момент да коментира енергийните проекти на
Турция в района на общата ни граница. Трябва да видим първо официалните документи, те
трябва да пристигнат, ако има такива намерения, във външно министерство, а чрез тях и при
нас, но все още няма такива, допълни министърът.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.versia.bg
Връзка:
http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/17397-2012-10-30-07-28-38
Брой думи: 209
Резюме: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите
на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация
в малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013, съобщиха от правителствения пресцентър.
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Заглавие: Премиерът Бойко Борисов ще присъства на подписването на договори за
технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев ще присъстват на официалното връчване на договорите
на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация
в
малки
и
средни
предприятия”
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съобщиха от
правителствения пресцентър. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във
връзка
с
решението
на
Управляващия
орган
на
Оперативна
програма
„Конкурентоспособност“ от месец август да увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета по
процедурата. Това позволи да бъдат поканени за сключване на договори още 121 кандидати от
резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции
в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване
на производствените разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните
позиции на фирмите./
Агенция "Фокус"Снимка: МС
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.glasove.com
Връзка: http://www.glasove.com/borisov-na-rumuniya-y-spryaha-pari-a-nas-ni-davat-za-primer-23139
Брой думи: 900
Резюме: Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори.
Преди няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването на договори за технологична модернизация по програма „Конкурентоспособност“,
съобщи Агенция „Фокус”.
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Заглавие: Борисов: На Румъния й спряха пари, а нас ни дават за пример
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички европейски проекти и договори. Преди
няколко дни на Румъния й спряха пари, а комисарят Хаан дава България за пример в
усвояването на средствата от еврофондовете. Това каза премиерът Бойко Борисов при
подписването
на
договори
за
технологична
модернизация
по
програма
„Конкурентоспособност“, съобщи Агенция „Фокус”.
Премиерът Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
връчиха договорите по програмата, а представителите на компаниите благодариха на
правителството за безвъзмездно отпуснатите средства и го помолиха да изплаща парите
навреме. Бойко Борисов обеща това да стане, а Делян Добрев каза, че на 40-ия ден парите ще
бъдат по сметките на бенефициентите, допълва "Фокус".
Целта на представянето е не да се благодари за парите, защото когато се дават пари - всеки
благодари, а е недоволен, когато му ги взимат. Целта е фирмите да чуят коя с какво се
занимава и да направят бизнес помежду си, подчерта премиерът.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.kanal3.bg
Връзка: http://kanal3.bg/?p=37031
Брой думи: 223
Резюме: Премиерът Бойко Борисов поощри бизнеса да бъде по-активен, след като лично
връчи договори за безвъзмездна финансова помощ по европрограма. Всеки е доволен като
получава 1-2 млн. лева безвъзмездна помощ, но вижте се едни други, може и бизнес да
направите помежду си, прикани малките и средни фирми министър-председателят.
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Заглавие: Борисов връчи договори за 85,2 милиона лева по ОП Конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Бойко Борисов поощри бизнеса да бъде по-активен, след като лично връчи
договори за безвъзмездна финансова помощ по европрограма. Всеки е доволен като получава
1-2 млн. лева безвъзмездна помощ, но вижте се едни други, може и бизнес да направите
помежду си, прикани малките и средни фирми министър-председателят.
Борисов предостави договорите за безвъзмездна финансова помощ по програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 на малки и средни фирми,
кандидатствали с проекти.
85 са допълнителните договори за безвъзмездно финансиране на стойност 85,2 млн. лева,
връчени днес, обяви министърът на икономиката Делян Добрев. Пръв получи договора за
европарите волейболната легенда Любо Ганев. Той призна, че кандидатства за първи път и
благодари лично на премиера. Щом Любо Ганев е спечелил проект, съм спокоен! Щом на
такава висота са стигнали резултатите всичко ще е наред”, пошегува се Борисов.
Премиерът пък напомни, че преди неговото правителство да дойда на власт, са били спрени
програмите и еврофондовете. “Напомням, че когато ГЕРБ дойде на власт, бяха спрени всички
програми и фондове на ЕС за България”, обърна се Борисов към представителите на фирмите.
Той обяви, че на 30 октомври, са разплатени още 20 млн. лева по програмата.
Министър-председателят не се поколеба да потърси и съвета на бизнеса. “Моля ви, кажете ми
ако има слабост по програмата да я отстраним. В следващите години ще има огромни пари,
затова участвайте”, каза той.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.kanal3.bg
Връзка: http://kanal3.bg/?p=37030
Брой думи: 122
Резюме: Софийското метро е пример за европейски проект от реална полза за европейските
граждани и околната среда.
Това се посочва в писмо от най-големите екологични организации в света, съобщи министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Тези организации дават България за
пример за устойчиво изразходване на европейски средства именно с този проект, каза
министърът.
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Заглавие: Делян Добрев: Софийското метро е пример за европейски проект от реална
полза за европейските граждани и околната среда
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Софийското метро е пример за европейски проект от реална полза за европейските
граждани и околната среда.
Това се посочва в писмо от най-големите екологични организации в света, съобщи министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Тези организации дават България за
пример за устойчиво изразходване на европейски средства именно с този проект, каза
министърът. Метрото е проект, който се оценява от всички външни организации, както и от
екологичните организации. Повод стана писмо получено от правителството, че „Софийското
метро е сред проектите представени в новата карта, издадена
от водещи екологични организации в Брюксел, която акцентира върху
положителните примери за европейски проекти от реална полза за европейските граждани и
околната среда„
Министър Делян Добрев присъства на връчването на договори за технологична модернизация
по ОП „Конкурентоспособност”.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.fakti.bg
Връзка: http://fakti.bg/biznes/51698-85-firmi-poluchavat-bezvazmezdna-finansova-pomosht
Брой думи: 241
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев ще присъстват днес на официалното връчване на договорите на 85
фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013.
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Заглавие: 85 фирми получават безвъзмездна финансова помощ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев ще присъстват днес на официалното връчване на договорите на 85
фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в
малки
и
средни
предприятия"
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Събитието ще се състои в столичния хотел Шератон.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ от месец август да
увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за
сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните
критерии за техническа и финансова оценка, съобщават от правителствената информационна
служба.
До момента по процедура „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции
в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване
на производствените разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните
позиции на фирмите.
София /
България
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.fakti.bg
Връзка: http://fakti.bg/biznes/51755-lubo-ganev-primer-v-usvoavaneto-na-evrofondovete
Брой думи: 470

Заглавие: Любо Ганев - пример в усвояването на еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бившият волейболен национал Любо Ганев беше даден за пример в усвояването на
еврофондовете от министър-председателят Бойко Борисов. Щом Любо Ганев е спечелил
проект, вече съм спокоен. Това заяви премиерът по време на връчването на договори за
технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“.
Щом на такава висота са стигнали резултатите, всичко ще е наред, допълни Борисов и уточни,
че имаме най-ниски данъци, а това е предостатъчно за бизнеса.
Премиерът призова, ако някой е видял слабост - да я каже, за да бъде отстранена и похвали
министерството на Делян Добрев за оборотите с които работи.
Борисов припомни отново, че когато ГЕРБ са дошли на власт всички европейски проекти и
договори са били спрени, както и че в момента на Румъния са й спрени пари, докато в същото
време комисарят Хаан дава България за пример в усвояването на средствата от
еврофондовете.
Представителите на компаниите благодариха на правителството за безвъзмездно отпуснатите
средства и помолиха правителството да изплаща парите навреме. Премиерът обеща това да
се случва. Министър Делян Добрев каза, че на 40-ия ден парите са по сметките на
бенефициентите.
От края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че
интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти
за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката.
Това заяви на церемонията министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
На церемония в София бяха връчени договорите на 85 фирми от резервния списък по схемата.
Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева. Това стана възможно, след
решението на Управляващия орган по програмата от м. август да увеличи бюджета по
процедурата за технологична модернизация на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от
147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121 кандидати от резервния списък, покрили
минималните критерии за техническа и финансова оценка, бяха поканени да сключат договори
по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по техните проекти е на стойност над 86 млн.
лева.
До момента по ОП „Конкурентоспособност“ са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Делян Добрев. Тази статистика не включва платените
средства по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата
показват повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти – на разплатените.
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и
зелена икономика в рамките на ОП „Конкурентоспособност“. По нея на бизнеса се
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов.
София /
България
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Резюме: Бившият волейболен национал Любо Ганев беше даден за пример в усвояването на
еврофондовете от министър-председателят Бойко Борисов. Щом Любо Ганев е спечелил
проект, вече съм спокоен. Това заяви премиерът по време на връчването на договори за
технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“.
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Дата: 30.10.2012
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=56975
Брой думи: 287
Резюме: Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП
"Конкурентоспособност"
85 фирми получиха договори по схемата за технологична модернизация на малки и средни
предприятия на ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Връчиха договори за 60 млн.лв. за технологична модернизация на
предприятия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП
"Конкурентоспособност"
85 фирми получиха договори по схемата за технологична модернизация на малки и средни
предприятия на ОП "Конкурентоспособност". Компаниите са от резервния списък, който стана
възможен, след като Управляващия орган по програмата увеличи бюджета по процедурата с
85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 232 млн. лв. Така още 121 кандидати от резервния списък,
покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка, бяха поканени да сключат
договори по схемата. Безвъзмездната финансова помощ по техните проекти е на стойност над
86 млн. лева.
От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП "Конкурентоспособност" в
края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че
интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти
за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на договорите.
До момента по ОП "Конкурентоспособност" са договорени 71.96% от ресурса на програмата,
а са платени повече от 15%, отбеляза Добрев. Тази статистика не включва платените средства
по инструмента Джереми. В сравнение със същия период на миналата година числата показват
повече от четири пъти ръст на договорените средства и два пъти – на разплатените.
Министър Добрев насърчи компаниите да участват и в схемата за енергийна ефективност и
зелена икономика в рамките на ОП "Конкурентоспособност". По нея на бизнеса се
предоставят 150 млн. евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 млн. евро кредитна линия от
ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Сключените днес договори ще осигурят допълнителни работни места и живи пари за вашите
компании, отбеляза и премиерът Бойко Борисов.
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Заглавие: УПРАВЛЯВАЩИТЕ НИ ДОУБИВАТС НОВО ВДИГАНЕ НА ЦЕНАТА НА ТОКА
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ВЯТЪРЪТ И СЛЪНЦЕТО ПОСКЪПВАТ? "Прекалено рано е да се правят заключения за
цената на електроенергията от 1 юли", каза обаче министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев
Заради енергията, произведена от възобновяеми източници ще има увеличение с не по-малко
от 3 процента в крайната цена на електроенергията от 1 юли догодина, заяви пред журналисти
председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел
Семерджиев.
А цената за достъп до мрежата, която от 14 септември бе въведена за производителите на
зелена енергия, ще бъде намалена. Семерджиев посочи, че това ще стане, когато цената за
достъп бъде постановена като постоянна, а не временна ,както е в момента.
Преди месец производители на зелена енергия няколко пъти протестираха срещу тази такса.
"Прекалено рано е да се правят заключения за цената на електроенергията от 1 юли", каза
обаче министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Преференциалните цени на зелената енергия не са били променяни, а въвеждането на цени за
достъп е направено с цел допълнителните разходи на електроразпределителните дружества за
изкупуване на енергията от ВЕИ на преференциални цени да се поеме от тези, които
предизвикват разходите - производителите на зелена енергия, а не от крайните потребители.
"По наши изчисления цените за достъп компенсират направените разходи за тази година, от
следващата година обаче тези разходи вече трябва да се предвидят в новата ценова рамка и
ще бъдат отразени в крайната цена на електроенергията", обясни Семерджиев.
Пред журналисти министър Добрев коментира след връчването на договори по Оперативна
програма "Конкурентна способност". "Прогнозите на ръководството на ДКЕВР за минимум
три на сто ръст на цените на тока догодина, доколкото разбрах, е заради компенсиране на поголеми разходи за зелена енергия. Тези разходи най-вероятно са от стария период, цената за
достъп, която беше определена, компенсира част от разходите".
Помолен да коментира твърдение на Българската фотоволтаична асоциация, според което е
имало сгрешена прогноза, и още от юли цената на тока е трябвало да бъде увеличена с повече
от 13,6%, министърът, каза, че ако има грешка в прогнозите, има регулатор, който трябва да
вземе мерки, ако сметне за необходимо.
"Виждате каква е тежестта на зелените енергии, които се случват прекалено рано в нашия
период за изпълнение на ангажимента към ЕС до 2020. Ако не бяхме направили закон през
2008 г., така че да стимулираме развитието на тази енергия в първите години от този период, а
го бяхме направили през 2015-а, сега виждате, че цената и на фотоволтаиците, и на вятъра е
много близка до пазарната цена на конвенционалните енергии", заяви министърът.
Според председателя на ДКЕВР Смерджиев не се очаква факторът "емисии парникови газове",
които от догодина трябва да бъдат купувани от българските производствени централи, да
повлияе съществено върху крайната цена на тока. Доскоро тон емисии се е търгувал по 7 евро,
а цената сега е увеличена до около 9 евро на тон.
Ако тези цени се задържат и през следващата година, те не би трябвало да повлияят върху
крайната цена на тока, защото вече са отчетени като фактор, каза Семерджиев.
Той за пореден път заяви намерението на регулатора да намери начин да намали цените на
енергията от ТЕЦ "Марица Изток 1" и ТЕЦ "Марица Изток 3", които са фиксирани по
дългосрочни договори.
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Резюме: ВЯТЪРЪТ И СЛЪНЦЕТО ПОСКЪПВАТ? "Прекалено рано е да се правят заключения
за цената на електроенергията от 1 юли", каза обаче министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев
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Резюме: Бюджетът на Оперативна програма "Конкурентоспособност" от месец август се
увеличи с 85.24 млн. лв.
Днес ще е официалното връчване на договорите на 85 фирми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007
– 2013.
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Текст: Бюджетът на Оперативна програма "Конкурентоспособност" от месец август се
увеличи с 85.24 млн. лв.
Днес ще е официалното връчване на договорите на 85 фирми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007 – 2013. На него ще присъстват министър-председателят Бойко Борисов и
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, съобщиха
правителствената пресслужба.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на
Управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" от месец август да
увеличи с 85.24 млн. лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за
сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните
критерии за техническа и финансова оценка.
До момента по процедура "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" са
сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на
българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции
в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и
консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване
на производствените разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните
позиции на фирмите.
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