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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.11.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 3 

 телевизии 0 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 5 

Общо за деня 9 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 09.11.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 14  
Брой думи: 1819  
 
 
Резюме: Резултатите от втората информационна кампания по процедурата Енергийна 
ефективност и зелена икономика в рамките на ОП "Конкурентоспособност"  
 
Текст: Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик 
радио” с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Повече от месец 
разказвахме за втората информационна кампания по процедурата "Енергийна ефективност и 
зелена икономика" в рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Затова в 
следващите минути ще обобщим резултатите от нея. Преди това обаче ще припомним и 
основните детайли по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика. Тя е 
насочена към микро, малки и средни предприятия и основната й цел е да подпомогне по-
енергийноефективното производство. В програмата са включени различни възможности за 
закупуване на по-модерно и щадящо околната среда оборудване, за обновяване на 
производствените помещения с цел пестене на енергия или комбинация от двете. Общо по 
процедурата има 300 млн. Евро, половината от които са достъпни като безвъзмездна помощ. 
Останалите 150 млн. Евро могат да бъдат използвани от бенефициентите като нисколихвени 
кредити, които са достъпни в няколко търговски банки. По-изгодните заеми обаче са достъпни 
единствено за кандидатите, спечелили проект по процедурата за енергийна ефективност. Един 
от експертите, които се срещна с най-много кандидат-бенефициенти в рамките на втората 
информационна кампания и отговори на въпросите им, е Гергана Опанова от Главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност", която ще обобщи резултатите.  
Гергана Опанова: Втората информационна кампания премина при голям интерес от страна на 
участниците в нея. Тези, които посетиха нашите събития, бяха представители на фирми от 
производствените сектори, различни производствени сектори, представители на консултантски 
организации. Също така имахме представители на хотелиерския бранш, на строителството. И 
една значителна част от участниците бяха представители на областните информационни 
центрове в съответните градове.  
Водещ: В кои градове беше този път втората информационна кампания по процедурата за 
енергийна ефективност? И колко участници взеха, така, участие в информационните дни?  
Гергана Опанова: Вторият етап на информационната кампания беше проведен в общо девет 
града в страната. Това бяха Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Видин, Плевен и 
Благоевград, като периодът на провеждане беше от 17 октомври до 2 ноември. Общият брой на 
участниците само в тези девет града е над 500.  
Водещ: Какви бяха основните въпроси, които интересуваха бъдещите бенефициенти?  
Гергана Опанова: Този път, можем да кажем за този втори етап на информационната 
кампания, че въпросите, които интересуваха бенефициентите, бяха значително по-конкретни, 
защото те вече познаваха основните параметри на процедурата от нашата първа 
информационна кампания. Така че въпросите, които се задаваха, бяха по отношение на 
инвестициите, които те искат да реализират – дали са допустими. И по-скоро можем да ги 
обобщим тези въпроси в три групи: начин на попълване на проектното предложение, начин на 
попълване на проектобюджета и третата група въпроси бяха свързани със списъка на 
допустимите материали и оборудване.  
Водещ: Нека кажем основните неща по тези три групи въпроси, за да улесним хората, които 
все пак не успяха да дойдат на информационните кампании. Например, кое е най-важното при 
попълване на бюджета? Кое е най-важното при списъка с допустимите материали и 
оборудване?  
Гергана Опанова: Най-важното при попълване на... в смисъл, когато се започне да се попълва 
едно проектно предложение и съответно бюджета, е нещата, които са описани в проектното 
предложение и в бюджета, да съответстват едно на друго, т. е. дейностите, които са посочени в 
проектното предложение, да съответстват на разходите, посочени в бюджета. От друга страна 
кандидатите се затрудняват при разпределянето на тези разходи в бюджетните пера. Имам 
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предвид разходите за съответните дейности да бъдат посочени в съответните бюджетни пера в 
бюджета. Това е най-голямото затруднение, което те срещат към момента. Може би и от гледна 
точка на това, че те срещат затруднение и в това да определят кои точно дейности са 
допустими съгласно изискванията на процедурата.  
Водещ: Тоест, това означава, че когато те имат предполагаем ресурс от X пари, те се 
затрудняват да кажат, че част от тези пари ще бъдат, да речем, за строително-монтажни 
работи, друга част за закупуване на оборудването? Това ли е основният проблем?  
Гергана Опанова: Това е едната част, едната страна на проблема. Аз мога да дам пример. Да 
кажем, имаме представител на хотелиерския бранш. Идеята там, то имаше и такъв въпрос 
зададен. Идеята на този кандидат е да извърши саниране на хотела, да извърши подмяна на 
дограмата, да си закупи също така котел на газ за отопление. Този кандидат е наясно, че 
санирането и подмяната на дограмата трябва да бъдат по компонент №1 по процедурата, които 
са дейности, съгласно списъка на допустимите материали, но тъй като котелът не е включен, в 
смисъл този конкретен модел котел не е включен в списъка, той се затруднява как този котел 
да бъде включен в проектното предложение. И нашият отговор е, че в случай, че бъде 
направен енергиен одит и енергийният одит докаже, че включването на този котел, което в 
случая за хотела може да бъде обосновано, води до 10% енергийно спестяване минимум, пък 
може да води и до повече, тази мярка може да бъде включена в компонент №2 и съответно от 
там нататък разпределението на тези дейности в общите пера на бюджета, които ние 
предварително сме задали.  
Водещ: Тоест, той има едно перо, свързано със санирането, второ – с дограмата, трето – с 
енергийния одит, защото той се поема от Оперативната програма, ако бенефициентът 
спечели проекта, нали така, и четвърто закупуването на котела, може би пето – съпътстващи 
дейности по поставяне и т. н.?  
Гергана Опанова: Съпътстващи няма. Но да, общо взето това са перата. И това са 
трудностите, които срещат нашите кандидати. Това бяха и голяма част от въпросите. А по 
отношение на списъка на допустимите материали, въпросите основно се въртяха около това 
какво... как... начините, за които могат да бъдат добавени ново оборудване, сроковете за 
одобрение на заявките, а също така как да се попълва тази заявка, какво информация да се 
включва в отделните полета на заявката. Това бяха основните въпроси, касаещи списъка.  
Водещ: А самото същество на енергийния одит представляваше ли интерес за кандидатите? 
Защото предполагам, че голяма част от тях се е налагало да минат през него преди да 
спечелят.  
Гергана Опанова: Честно казано, да, представляваше интерес за... в смисъл, енергийният 
одит, но конкретни въпроси по отношение на начин на изчисляване на енергийното спестяване 
и начин на попълване на този образец, който ние сме приложили към документите за 
кандидатстване, не бяха толкова много по време на... в смисъл, не бяха толкова задавани, 
толкова често по време на информационната кампания. Така че мисля, че мога да кажа, че от 
тази гледна точка кандидатите не срещат трудности, тъй като естествено те ползват услугите 
на енергийните одитори.  
Водещ: Всъщност, кандидатите, които бяха на тези информационни, вече имаха ли опит с 
предишни проекти или по тази или по други Оперативни програми или за първи път се срещаха 
с тази възможност?  
Гергана Опанова: Една значителна част от участниците вече бяха участвали по наши 
процедури. Дори имаше такива сред тях, които изпълняват в момента проекти по наши други 
процедури, основно технологични модернизации. Така че мога да кажа, че това са хора, които 
са в значителна степен запознати с нашите условия. Нашите – имам предвид на 
Оперативната програма. Макар че тази процедура конкретно, "Енергийна ефективност и 
зелена икономика", е с по-различен механизъм на изпълнение.  
Водещ: Бихте ли обяснили какъв е този по-различен механизъм?  
Гергана Опанова: По-различният механизъм е основно в това, че в случая най-напред 
кандидатите преди да стигнат до подаване на проектното предложение трябва да си проведат 
процедурите за избор на изпълнител на дейностите, което също така се оказа трудно. Да, 
затрудняващо за тях, защото те се затрудняват да определят например, когато имаме проекти, 
които включват закупуване на оборудване от списъка и мерки, които са препоръчани от 
енергиен одит, те се затрудняват да определят за кои мерки да извършат процедура на избор 
между три оферти и за кои да проведат процедура по Постановление на Министерски съвет 
№55. Така че това е затрудняващо за тях от гледна точка на механизма на изпълнение. 
Другото, което е, така, трудно и което те все още не могат да се адаптират към него, е това, че 
трябва да се подаде проектното предложение към изнесена организация, извън нашата 
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структура, към асистент по проект, който да им извърши предварителна техническа проверка на 
проекта, проверка на проведените процедури, след това да отидат евентуално, ако им трябва 
кредит, до банка, да вземат становище от банката, че те разполагат с необходимия финансов 
ресурс, който трябва да е не по-малко от 80%. Дали ще бъде постигнато това чрез кредит или 
чрез собствени средства е без значение. Въпросът е, да, че трябва да бъде извървян този път, 
че кандидатът трябва да получи становището и от банката. Това е новото в механизма на 
изпълнение на процедурата. И другото е, че след сключване на договора за безвъзмездна 
помощ в случай на одобрение на проекта, отново мониторингът и верификациите съответно на 
изпълнението се извършва пак от външна за нас структура.  
Водещ: А кандидатите затрудняваха ли се, да речем, да обосноват за помещението, в което 
искат да извършат, дали то е под наем или не, дали имат право да изграждат изцяло нови 
помещения по тази процедура?  
Гергана Опанова: По принцип извършване на СМР по тази процедура на нови сгради не е 
допустимо, така че от тази гледна точка те няма какво да обосновават. Но се затрудняват все 
още да обосноват закупуване на оборудване, което им е необходимо по компонент №2, където 
ние сме разписали, че по компонент №2 могат да си закупуват всякакво оборудване, което е 
извън списъка, стига то да води до намаляване на енергоемкостта на производството на 
единица продукция.  
Водещ: Тоест, именно затова трябва да се прави енергийният одит?  
Гергана Опанова: Точно така, да. Но невинаги изчисленията, които са посочени – ние даже 
вече за съжаление имахме такъв проект, който... и се налагаше няколко пъти да бъде коригиран 
този проект, в който изчисленията на процента енергийно спестяване на мерките не беше 
направен коректно и съответно се налагаше този проект да бъде коригиран.  
Водещ: към момента колко са подадените проектни предложения? И има ли такова, което може 
би скоро ще бъде одобрено?  
Гергана Опанова: Към момента имаме подадени общо десет проектни предложения. Всички от 
тях са в процес на разглеждане. Аз вече споменах, че поради факта, че се налага подадените, 
условно казано, подадените проектни предложения да бъдат коригирани. Поради тази причина 
все още нямаме официално одобрение. Но се надявам, че в най-скоро време кандидатите ще 
съумеят да коригират по такъв начин проектите си, съгласно нашите указания, разбира се, че 
да могат да извървят целия път, за да стигнат вече до финално подаване на целия пакет 
документи в договарящия орган и след това съответно до сключване на договор.  
Водещ: Тоест, това също е една от разликите, свързани с други процедури – сега може заедно 
с помощта на Управляващия орган да се коригират документите? Няма го момента подаване на 
документи – или се печели и ли не се печели.  
Гергана Опанова: Точно така, да. Това беше и една от основните цели на този механизъм, 
който беше въведен специално по отношение на изпълнението на тази процедура – да може 
паралелно да бъде извършвано предоставяне на информация, на указания на кандидатите как 
да коригират своите проекти, така че те да отговарят на изискванията и в края на краищата да 
имаме одобрени проекти, а не такива, които отпадат.  
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Дата: 09.11.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 427  
 
 
Резюме: Водещ: Днешното издание е последното от серия предавания, в които ви 
представяме всичко, което се случва по време на информационната кампания на главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” по схемата „Енергийна ефективност и 
зелена икономика” от оперативна програма „Конкурентоспособност”. Днес колегите от радио 
„Фокус” Пирин ще ни представят информация как протече кампанията в Благоевград. 
Информационните дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от оперативна 
програма „Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика” започнаха на 17 
октомври в Пловдив. След това инфоден се проведе в Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, 
Видин, Плевен и последно в Благоевград. Там експертите от главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” представиха процедурите за енергийна ефективност и 
зелена икономика. Какво включват тези процедури, разказва в следващия репортаж, колегата 
Лора Калчева от радио „Фокус” Пирин.  
 
Текст: Водещ: Днешното издание е последното от серия предавания, в които ви представяме 
всичко, което се случва по време на информационната кампания на главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” по схемата „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” от оперативна програма „Конкурентоспособност”. Днес колегите от радио 
„Фокус” Пирин ще ни представят информация как протече кампанията в Благоевград. 
Информационните дни по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от 
оперативна програма „Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика” 
започнаха на 17 октомври в Пловдив. След това инфоден се проведе в Ямбол, Хасково, 
Габрово, Шумен, Русе, Видин, Плевен и последно в Благоевград. Там експертите от главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурите за 
енергийна ефективност и зелена икономика. Какво включват тези процедури, разказва в 
следващия репортаж, колегата Лора Калчева от радио „Фокус” Пирин.  
Репортер: Експертите от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха в 
Благоевград процедурите за енергийна ефективност и зелена икономика. Целите на 
програмата са свързани с подобряване на ефективността и производителността на полезните 
за околната среда, технологии и намаляване на енергоемкостта, също и неблагоприятното 
екологично въздействие чрез насърчаване на полезни за околната среда, намаляващи 
отпадъците и енергоспестяващи производствени технологии. Повече за програмата ще научим 
от главен експерт на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” Гергана 
Опамова:  
Гергана Опамова: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и европейската 
банка за възстановяване и развитие, която се състои от 3 компонента. Първият компонент е 
компонент за техническа помощ. Другите два компонента представляват грантово финансиране 
и заемно финансиране. Самият компонент за техническа помощ е разделен на две фази. 
Първата фаза на компонента за техническа помощ беше реализиран още, в рамите на 
предварителната подготовка на процедурата, която беше извършена съвместно с консултант, 
осигурен от европейската банка за възстановяване и развитие, така че основните параметри на 
тази процедура, която виждате в момента, бяха разработени, съвместно с този консултант. 
Съвместно, имам предвид между екип от министерството на икономиката и избрания 
консултант. И втората част на компонента за техническата помощ се състои в това,че 
министерството обявява две обществени поръчки за избор на външни за структурата на 
министерството организации. Това са асистент по проекта и асистент по верификацията, чиято 
цел е да обхванат първата и втората част от цикъла на изпълнение на проекта, а именно 
асистентът по проекта ще извършва оценка на проектните предложения, които ще постъпват по 
процедурата. Асистентът по верификацията ще извършва верификация на техническото 
изпълнение, в последствие вече на одобрените и сключени договори за безвъзмездна 
финансова помощ.  
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Репортер: Главен експерт на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 
Гергана Опамова каза, че размерът на безвъзмездната финансова помощ е 2 милиона лева. За 
предаването „Пари за вашия бизнес” от Благоевград, Лора Калчева.  
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Дата: 09.11.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4  
Брой думи: 534  
 
 
Резюме: Водещ: И още от Благоевград. Има голям интерес към схемите по ОП 
„Конкурентоспособност” в Пиринско. Това каза за Радио „Фокус” Пирин Юлиян Стойчев, главен 
експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
Юлиян Стоичков: Значи по ОП „Конкурентоспособност” има интерес, само трябва да уточним, 
че процедурата по енергийна ефективност и зелена икономика е насочена към малките и 
средни предприятия, т.е. юридически лица, които са регистрирани по търговския закон и закона 
за кооперациите.  
Репортер: Какви въпроси задаваха потенциалните кандидати за самата схема „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”? Питат ли и за други схеми?  
 
Текст: Водещ: И още от Благоевград. Има голям интерес към схемите по ОП 
„Конкурентоспособност” в Пиринско. Това каза за Радио „Фокус” Пирин Юлиян Стойчев, 
главен експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
Юлиян Стоичков: Значи по ОП „Конкурентоспособност” има интерес, само трябва да 
уточним, че процедурата по енергийна ефективност и зелена икономика е насочена към 
малките и средни предприятия, т.е. юридически лица, които са регистрирани по търговския 
закон и закона за кооперациите.  
Репортер: Какви въпроси задаваха потенциалните кандидати за самата схема „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”? Питат ли и за други схеми?  
Юлиян Стоичков: Ами най0общо въпросите, които се отправят по време на настоящата 
информационна кампания, а и на предходни, са за какво могат да кандидатстват, какви 
дейности са допустими, какви разходи са допустими, какви са сроковете, механизмите на 
изпълнение, има ли ограничение за безвъзмездната помощ – максимум и минимум. И 
съответно се задават въпроси за други процедури, но така или иначе всяка една наша 
информационна кампания е конкретно насочена към конкретна процедура. Идеята е по времето 
на нея да се акцентира върху процедурата, която се представя, а не върху другите процедури, 
които са отворени. Което не означава, че не могат потенциалните кандидати да посетят някои 
от десетте офиси, които има главната дирекция в 10 града, и съответно да си зададе 
въпросите, да получи информация какви мерки в момента са отворени и за какво може да се 
кандидатства и за какво предстои евентуално да се обяви процедура.  
Репортер: А обръщат ли се към вас бенефициенти, които вече работят или са работили по 
схеми по оперативната програма?  
Юлиян Стоичков: Да, по различните процедури, които обявяваме често се срещат 
бенефициенти, които имат зад гърба си изпълнен проект по същата оперативна програма, 
което показва, че те все пак са удовлетворени и имат и желанието да продължават да развиват 
своите стратегии, инвестиции, за да могат да станат по-конкурентоспособни както на нашия 
пазара, така и на европейския.  
Репортер: Колко често се организират информационни кампании в града, различни от 
националните и имали интерес към тях?  
Юлиян Стоичков: По нашата оперативна програма преди, при обявяването на всяка една 
процедура се извършва информационна кампания, която се прави няколко града, израни в 
страната. Представят се, както вече споменахме, за какво е процедурата, кой може да 
кандидатства, как. Също така след подписването на договорите за безвъзмездна помощ от 
близо 2 години има практика да се организира обучение вече са бенефициентите, които са 
подписали договори, на което да се акцентира и да се обърне внимание какви грешки да не 
допускат и как да изпълнят проектите си, така че да получат своето съфинансиране 
безпрепятствено.  
Репортер: А в Благоевград има регионален офис на ГД „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”, нека кажем как и къде могат да ви открият хората?  
Юлиян Стоичков: Да, в Благоевград има офис, който всеки един бенефициент може да посети 
и да зададе своите въпроси. Също така, ако желаят, могат да посетят и офиса в София или във 
всеки един удобен за тях град, където имаме офиси. На страницата на управляващия орган 
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могат да бъдат видени адресите, точните на всеки един офис, както и контактите и лицата за 
контакти на всеки един от офисите.  
Репортер: Главен експерт на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” Юлиян 
Стоичков каза, че крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2013 г.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 10.11.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 37  
Брой думи: 59  
 
 
Резюме: Шуменският завод “Алкомет" АД ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще свие 
енергийните му разходи с 30 процента. Дружеството ще получи безвъзмездно 3.8 млн. лв. по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност". След изпълнението на проекта ще бъдат 
разкрити нови 36 работни места. С това ще се увеличи капацитетът на производството, а 
годишният оборот ще нарасне до 200 млн. евро.  
 
Заглавие: ***  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шуменският завод “Алкомет" АД ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще свие 
енергийните му разходи с 30 процента. Дружеството ще получи безвъзмездно 3.8 млн. лв. по 
Оперативна програма “Конкурентоспособност". След изпълнението на проекта ще бъдат 
разкрити нови 36 работни места. С това ще се увеличи капацитетът на производството, а 
годишният оборот ще нарасне до 200 млн. евро.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 09.11.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-
%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-
news38726.html  
Брой думи: 372  
 
 
Резюме: Инвестиционният климат в България е един от най-благоприятните към момента. Това 
каза икономическият министър Делян Добрев по време на среща с чуждестранни журналисти от 
Файненшъл Таймс, Проспект, Коммерсант, Винер Цайтунг, Мъни Чанъл, Ил Соле 24, АНСА, 
Експрес, АПА и други. Той представи предимствата на страната ни като инвестиционна и 
туристическа дестинация. Представителите на чуждите медии са на посещение у нас по покана 
на Българската агенция за инвестиции.  
 
Заглавие: Добрев пред чужди журналисти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Инвестиционният климат в България е един от най-благоприятните към момента. Това 
каза икономическият министър Делян Добрев по време на среща с чуждестранни журналисти от 
Файненшъл Таймс, Проспект, Коммерсант, Винер Цайтунг, Мъни Чанъл, Ил Соле 24, АНСА, 
Експрес, АПА и други. Той представи предимствата на страната ни като инвестиционна и 
туристическа дестинация. Представителите на чуждите медии са на посещение у нас по покана 
на Българската агенция за инвестиции.  
Българското правителство поддържа най-ниските данъчни ставки в Европейския съюз – 10% 
корпоративен данък и 5% данък върху дивидентите, каза министър Добрев пред журналистите. 
По неговите думи страната ни привлича чуждестранните инвеститори благодарение на 
финансовата стабилност, ниските данъчни ставки, както и мерките за насърчаване на 
инвестиционната дейност.  
Министър Добрев представи пред чуждестранните медии и насърчителните мерки, от които 
могат да се възползват инвеститорите у нас. Всеки сертифициран инвеститор получава 
персонален асистент, който улеснява обслужването в държавните администрации. Той 
съдейства и за съкращаване наполовина на всички срокове за издаване на разрешителни. Ако 
се налага изграждане на инфраструктура до обекта, инвеститорите могат да получат и 
финансова помощ от МИЕТ, каза министър Добрев. С промените в Закона за насърчаване на 
инвестициите ще се въведе и критерий за сертифициране, свързан с броя на създадените нови 
работни места. Той ще даде възможност за пропорционално намаляване на размера на 
инвестицията с увеличаване на генерираната заетост. Предвижданите промени в ЗНИ ще 
позволят на инвеститорите клас А и Б да получат обратно част от осигурителните вноски за 
работниците, заели нови работни места, за период от две години. Това ще спести годишно 
17,4% от разходите за труд на работодателя. Инвеститорите могат да кандидатстват и по 
проекти за техническо обновяване и енергийна ефективност по оперативна програма 
"Конкурентоспособност" и да получат до 50% грантово финансиране, каза още Добрев.  
Туристическият сектор формира 12% от брутния вътрешен продукт на страната, подчерта 
министър Добрев. Красивата природа, известните зимни курорти,в които се провеждат световни 
и европейски състезания и богатото културно наследство са сред основните фактори за 
привличане на все повече туристи. Дори и по време на икономическа криза в България има 
ръст на туристите, каза още той. Страната ни разполага с повече от 4000 културни паметника, 
38 културни резервата, 160 манастира и 9 обекта под егидата на ЮНЕСКО. България получи 
награда за неразкрита голф дестинация за 2012 г., припомни още министър Добрев.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-news38726.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-news38726.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-news38726.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-news38726.html
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Дата: 09.11.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news38760.html  
Брой думи: 635  
 
 
Резюме: Асоциацията на бизнес клъстери (АБК) прие на Общо събрание шестима нови 
членове и избра нов Управителен и Контролен съвет. Петър Статев, Председател на ИКТ 
Клъстер, единодушно бе избран за Председател на Новия Управителен съвет. Петър Белев от 
Български Клъстер Телекомуникации е новият Председател на Контролния съвет на 
Асоциацията.  
 
Заглавие: Асоциацията на бизнес клъстерите прие нови членове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Асоциацията на бизнес клъстери (АБК) прие на Общо събрание шестима нови членове и 
избра нов Управителен и Контролен съвет. Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер, 
единодушно бе избран за Председател на Новия Управителен съвет. Петър Белев от 
Български Клъстер Телекомуникации е новият Председател на Контролния съвет на 
Асоциацията.  
Ето и новите членове:  
1. Средногорие Мед Индустриален клъстер: Клъстерът съществува от седем години. Основан е 
по инициатива по инициатива на големите индустриални предприятия от района на 
Централното Средногорие: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД и 
„Челопеч Майнинг“ ЕАД. В клъстера членуват общините Пирдоп, Панагюрище, Мирково, 
Златица, Стрелча и Челопеч.  
2. Клъстер по микроелектроника и индустриални електронни системи - съществува от 2010 г. 
Членове са 5 фирми. Компаниите са основно с чужди капитали и затова развиването на 
дейност извън пределите на страната не е приоритет, а акцентът е върху образованието, 
изследванията, сътрудничеството по проекти и др.  
3. Български клъстер "Телекомуникации" - създаден по инициатива на Фондация "ИКТ Клъстер" 
в началото на 2008 г. по проект "Създаване на Клъстер по телекомуникации и развитие на 
устойчива клъстерна стратегия", финансиран от програма ФАР и Министерството на 
икономиката и енергетиката. БКТ съществува като юридическо лице от април 2010 г. 
Клъстерната организация е основана с цел да се подобри конкурентоспособността на фирмите. 
Членове са 12 компании и Технически университет-София.  
4. ИКТ-Пловдив - клъстерът е учреден през октомври тази година. В него членуват 10 компании, 
основно от софтуерния бранш, както и община Пловдив.  
5. Клъстер за здравен туризъм България - учреден е през август 2011 г. Членове са дентални 
клиники, Пощенска банка, застраховател, туроператор. Клъстерът е спечелил 2-годишен проект 
по ОП „Конкурентоспособност” за развиването на здравен туризъм в страната.  
6. Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ)- съществува от 2009 г. В клъстера членуват 
48 представители на бизнеса и образованието, включително петролната компания Лукойл и 
Монбат.  
Асоциирани членове на асоциацията станаха: БЕК – Български екологичен клъстер, Клъстер 
Пловдив – Древен и Съзидателен и Български Консорциум на производителите на 
висококачествени вина „Тракия“.  
След приемането на новите членове, Асоциацията на бизнес клъстерите реши Управителният 
съвет да се състои от седем души, а контролният съвет - от трима, като при избора на 
кандидатурите водеща е идеята да бъдат обхванати разнообразни сектори на икономиката.  
Самата Асоциация на бизнес клъстерите е учредена през 2009 г. във Варна от:  
1. Клъстер мехатроника и автоматизация  
2. ИКТ Клъстер  
3. ИКТ Клъстер Варна  

http://www.economynews.bg/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news38760.html
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news38760.html
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news38760.html
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news38760.html
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news38760.html
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-news38760.html
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4. Български мебелен клъстер  
5. Български морски клъстер  
6. Клъстер в енергоизграждането Елемон  
7. Клъстер Информационни ресурси  
8. Клъстер Лазери и оптика  
На предишното Общо събрание са приети следните членове:  
1. Бизнес Клъстер Бургас  
2. Клъстер Микроелектроника  
3. Клъстер по Металолеене  
4. Клъстер по облекло и текстил Дунав  
5. Клъстер по козметика и етерични масла  
6. Клъстер ВЕИ – Благоевград  
7. Клъстер Еко-флора  
Сред най-важните задачи, които АБК е осъществила досега, е създаването на база данни на 
клъстерите в България. Отчетени са 42 клъстера и клъстерни инициативи (в процес на 
създаване).  
Сред проблемните области е липсата все още на уебсайт на АБК, повишаване събираемостта 
на членския внос, намирането на допълнителни източници на финансиране, привличане на 
нови членове и активен PR.  
По време на Общото събрание на АБК стана ясно, че се обсъждат улеснени процедури за 
кандидатстване по оперативните програми. Статистиката сочи, че през 2005 г. по 1-ва фаза на 
програма ФАР са кандидатствали 100 организации, претендиращи да са клъстери. От тях са 
одобрени и финансирани едва 2, но те не се оказват устойчиви, защото към днешна дата не 
съществуват. През втората фаза на програмата кандидатите са 15, 10 от тях са одобрени и 
финансирани, а 5 съществуват и досега.  
Посланието на АБК е през следващия програмен период да се търси финансиране от 
европейските фондове с цел разработването на нови продукти и услуги и да не се забравя, че 
същността на клъстерите е обединение с цел увеличаване на бизнеса, растежа и печалбите на 
компаниите, които членуват в тях.  
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Дата: 09.11.2012  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/9050  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната ефективност, 
социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха представени 
на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за насърчаване 
на предприемачеството във висшите училища в България”, съобщиха за „1към1“.  
 
Заглавие: Представиха иновативни мебели на конференция на МИЕТ за студенти-
предприемачи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Иновативни идеи в областта на дизайна на мебели, енергийната ефективност, 
социалното дело, обновяването на градската среда, онлайн услугите и други бяха представени 
на заключителната конференция по проект “Създаване и развитие на центрове за насърчаване 
на предприемачеството във висшите училища в България”, съобщиха за „1към1“.  
В проекта взеха участие студенти от Лесотехнически университет-София, Техническия 
университет-Габрово, Технически университет- София, филиал Пловдив и Висше училище 
Международен колеж-Добрич.  
По време на днешните демонстрации в Руския културно-информационен център бяха показани 
иновативни мебели с широко приложение. По проект на студенти от Лесотехническия 
университет в момента се реконструира подлез на бул. „Ботевградско шосе“ в София. С 
подкрепата на район Лозенец в столицата ще бъде реализиран проект за фитнес на открито, 
създаден също от възпитаници на Лесотехническия университет. Представени бяха и онлайн 
проекти на фирми, регистрирани от студенти във Варна, Габрово и Пловдив.  
Проектът на МИЕТ се реализира в периода ноември 2009 - ноември 2012 г. и е на стойност 726 
840 лв. В рамките на проекта са обучени по предприемачество повече от 1300 студенти, 
създадени са 15 студентски и 13 учебно-тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по 
предприемачество и 67 студенти са подпомогнати с награден фонд. По думите на министър 
Добрев ще се търсят възможности проектът да бъде продължен с финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност“ в рамките на следващия програмен период 2014-2020 г.  
 

http://www.1kam1.com/news/otstranata/9050
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Дата: 09.11.2012  
Източник: www.politika.bg  
Връзка: http://www.politika.bg/article?id=29455  
Брой думи: 337  
 
 
Резюме: Премиерът Борисов преряза лентата на реконструирания площад в гр. Смядово.  
Кметовете да внимават с процедурите, с качеството и с начина, по който се изразходват 
европейските пари. Това предупреди премиерът Бойко Борисов в Смядово, където бе за 
откриването на реконструирани и рехабилитирани площи в града. Той бе придружен от 
земеделския министър Мирослав Найденов.  
 
Заглавие: Борисов: Кметовете да внимават с харчовете  
Подзаглавие:  
Автор: КРАСИМИР КРУМОВ, МАРИАНА ТОДОРОВА  
Текст: Премиерът Борисов преряза лентата на реконструирания площад в гр. Смядово.  
Кметовете да внимават с процедурите, с качеството и с начина, по който се изразходват 
европейските пари. Това предупреди премиерът Бойко Борисов в Смядово, където бе за 
откриването на реконструирани и рехабилитирани площи в града. Той бе придружен от 
земеделския министър Мирослав Найденов.  
„България е една от държавите в ЕС, които в момента нямат нито една спряна оперативна 
програма и е важно да продължи така и занапред”, заяви премиерът. Като положителен пример 
той даде преустройството на централния градски площад и изграждането на Водното огледало 
в Смядово. „Мисля, че ако се огледаме, освен това, което ние сме направили за тази една 
година, не мога да видя какво е направено през последните 20 г. Опитвам се - освен това, което 
сме направили ние - площада и читалището, не виждам друго”, каза още Борисов. Заедно с 
кметът Иванка Петрова той преряза лентата на обновения център с водно огледало и 
ремонтирано градско читалище. Рехабилитацията на центъра е по проект за развитие на 
селските региони и е на обща стойност 1 млн. лв.  
По-късно премиерът Борисов, министърът на икономиката Делян Добрев, кметът на Шумен 
Красимир Костов и турският посланик Исмаил Арамаз прерязаха лентата на нова поточна 
линия за 15 млн. евро в алуминиевия комбинат „Алкомет” в Шумен. Добрев пресметна, че от 
1999 г. досега производството на завода е увеличено 20 пъти. Той обясни още, че по ОП 
„Конкурентоспособност” заводът ще получи 4 млн. евро за енергийна ефективност. Това ще 
доведе до съкращаване на разходите с 30 на сто.  
Турският посланик у нас Исмаил Арамаз пък се възползва от присъствието на българския 
премиер и поиска три неща, които щели да бъдат отправени като молба и към Росен 
Плевнелиев по време на визитата му в Анкара на 27 и 28 ноември. Турската страна искала 
разкриването на генерално консулство в Шумен, улеснен визов режим и премахване на 
визовите пречки пред бизнеса си. Освен това южната ни съседка ще настоява за изграждането 
на магистрала от Шумен до Ямбол, която ще помогне за привличането на повече инвестиции от 
Турция.  
 

http://www.politika.bg/article?id=29455
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Резюме: Номиниран в категория „Мистър Икономика”  
Скъпи читатели,  
след по-малко от 20 дни предстои едно от най-големите бизнес събития в страната – 
церемонията по връчването на ежегодните награди „Мистър и Мисис Икономика 2012” на 
списание „Икономика” и www.economymagazine.bg.  
Конкурентите в 9-те обновени категории вече са ясни, определени от авторитетния Комитет по 
номинациите, който бе сформиран за провеждането на конкурса.  
 
Заглавие: Иван Чолаков, собственик и изпълнителен директор на „Оптикс”-Панагюрище  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Номиниран в категория „Мистър Икономика”  
Скъпи читатели,  
след по-малко от 20 дни предстои едно от най-големите бизнес събития в страната – 
церемонията по връчването на ежегодните награди „Мистър и Мисис Икономика 2012” на 
списание „Икономика” и www.economymagazine.bg.  
Конкурентите в 9-те обновени категории вече са ясни, определени от авторитетния Комитет по 
номинациите, който бе сформиран за провеждането на конкурса.  
Предстои жури от 33-ма икономисти, финансисти, експерти и досегашни носители на наградите 
„Мистър Икономика” да определи имената на победителите тази година.  
Преди финала на състезанието „Икономика” ви представя хората, които ще се включат в 
надпреварата за отличията.  
Иван Чолаков създава „Оптикс”-Панагюрище през 1999 г. Тази година компанията реализира 
два големи проекта. Единият е по Оперативна програма „Конкурентоспособност” на 
стойност 5,8 млн. евро. По него през февруари заработи нов цех „IR и UV обективи” в 
предприятието. До края на годината предстои първа копка за още по-голяма инвестиция – 20 
милиона лева „на зелено” в изцяло нов завод, който ще се намира до настоящия и се очаква да 
заработи до 2 години.  
Компанията разработва и произвежда цялата гама специална оптика за нуждите на армията и 
полицията: от очила и бинокли за нощно виждане до лазерни системи за контрол и 
наблюдение. От 2004 г. в Панагюрище работи и джойнт венчър за производство на медицински 
уреди и системи за ендоскопия с участието на "Оптикс" и германска фирма.  
„Трудно може да се намери друга компания, аналог на „Оптикс” - започнахме от нулата и то 
като производствено предприятие, и останахме в сферата на високотехнологични оптико-
електронни изделия. За тези 14 години успяхме да направим модерно предприятие в област, в 
която съществува жестока световна конкуренция”, връща лентата назад Чолаков в интервю за 
списание „Икономика” през октомври 2012 г.  
Компанията предпочита да наема млади хора на работа заради тяхната креативност и енергия. 
Младостта не е порок, напротив, новозавършилите специалисти могат и да сгрешат, защото са 
без опит, по- важното е да се поправят бързо и да не грешат втори път за едно и също нещо”, е 
философията на Иван Чолаков.  
„България има невероятния шанс да тръгне с много бързи стъпки в развитието си и не 
разбирам защо не го прави. Европа е малко стресната от кризата. Разбра , че трудно ще се 
конкурира с Азия в производството. И предприемачите започнаха да се оглеждат да изнесат 
производството си в Европа. Това, че имаме най-евтината работна ръка е шанс, и не трябва да 
говорим за безработица в България. Конюнктурата се променя в наша полза. Трябва да 
намерим начин и да докараме тук много европейски инвеститори, а след 5 години ще говорим 
за вече друг стандарт”, категоричен е бизнесменът.  
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