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Медиен мониторинг – обобщение
11.11.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
1

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

1



интернет издания и блогове

0



Общо за деня

1
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
Дата: 11.11.2012
Източник: сп. Мениджър
Страница: 130,131
Брой думи: 1030

Заглавие: Адвокат Биляна Тончева: 150 милиона евро безвъзмездно за зелен бизнес
Подзаглавие:
Автор: Венцислав САВОВ
Текст: Умно решение е да отделите 3 до 4 месеца бреме за кандидатстване по програма
"Енергийна ефективност и зелена икономика", а след това дълги години да печелите устойчиво.
Съветът е на консултант адвокат Биляна Тончева
Госпожо Тончева, кой е начинът бизнесът да се Възползва от безвъзмездните средства на
програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" на оперативна програма "Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"?
- Първо фирмите трябва да преценят кой е най-наболелият им проблем от гледна точка на
енергийната ефективност, който искат да решат. След това трябва да изберат консултантска
компания, която ще направи тръжна процедура за избор на юридическо лице, вписано в
публичния регистър на лицата, имащи право да извършват обследване за енергийна
ефективност. Това лице ще направи енергиен одит. Консултантът ще подготви документите,
извършвайки всички предварително необходими дейности. Тук е важно да се знае, че
дейностите за обследване за енергийната ефективност и дейностите, свързани с избора на
изпълнители на дейностите по проекта, следва да бъдат осъществени в периода преди датата
на подаване на проектното предложение и след датата на обявяване на настоящата
процедура. Програмата дава до 20 хил. лв. за извършване на енергийния одит. Предимството
на този подход е в това, че действителните инвестиционни разходи ще са известни още на
ранен етап от цикъла на проекта. Това е успешният модел за усвояването на евросредства за
енергийна ефективност.
Програмата дава възможност на предприятията - микро, малки или средни, да подобрят не
само енергийната си ефективност чрез намаляване на потреблението на енергия, но и да
увеличат производителността си. Тя спомага за развитие на нови високотехнологични
производства и осигуряване на "зелен" растеж и "зелени" работни места. Прави впечатление,
че тази програма дава възможност и за стартиращ бизнес. Не е за пренебрегване и фактът, че
сгради, използвани за бизнес, също могат да кандидатстват - хотели, ресторанти,
административни сгради, телевизии, болници, поликлиники, спа центрове и др.
- Докога е отворена програмата и какъв е механизмът, по който ще се одобряват
инвестиционните предложения?
- Крайният срок на програмата е краят на октомври 2013 г. Проектите ще се одобряват от
"Асистент по проекта" - това е консорциум, който е избран след обществена поръчка.
Интересен факт е, че срокът за одобрение на проектите е много кратък. Изискванията на
програмата са доста специфични, но все повече фирми виждат възможност за получаване на
средства и подпомагане на бизнеса си.
- Кои са приоритетните сектори и дейности?
- Програмата обръща внимание на добивната и преработващата промишленост, управление на
отпадъци и възстановяване и др. Могат да кандидатстват също така и сгради в сферата на
образованието, хуманното здравеопазване и социалните дейности, както и много други.
Диапазонът на бенефициенти е голям, като за първи път има възможност да се кандидатства
за извършване на строително-монтажни работи по сградния фонд на предприятията.
- Кой е минималният и кой е максималният размер на финансовата помощ и съответно какви са
изискванията тя да бъде отпусната?
- Минимален размер няма. Важно е обаче да се знае, че максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 2 млн.
лв. Това е максимално допустимият интензитет от 50%, който може да бъде получен от
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Резюме: Умно решение е да отделите 3 до 4 месеца бреме за кандидатстване по програма
"Енергийна ефективност и зелена икономика", а след това дълги години да печелите устойчиво.
Съветът е на консултант адвокат Биляна Тончева
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стойността на целия проект. Кандидатът трябва да е предприятие с оборот не повече от 97,5
млн. лв. годишно. За големи предприятия приключи възможността засега.
Бизнесът ще получи 297 млн. лв. за енергийна ефективност и зелена икономика. Това са 150
млн. евро безвъзмездно финансиране. Освен тях обаче има предвидени и 150 млн. евро под
формата на кредити от Европейската банка за Възстановяване и развитие (ЕБВР). Заемното
финансиране е предоставено от ЕБВР чрез шест търговски банки в рамките на кредитна линия
"Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия" в България. За началния етап са
избрани местните търговски банки Банка ДСК, Алианц Банк, МКБ Юнионбанк, ПроКредит Банк,
Райфайзенбанк и УниКредит Булбанк.
- Кои са стъпките, които мениджърите трябва да предприемат, за да се възползват от тези
средства?
- Два са начините, по които би могло да се върви. Единият е да се купи оборудване, подробно
описано в "Списък на допустимите категории материали и оборудване", приложен по
програмата. Другият вариант, който наистина би дал възможност за разгръщане на всички
потребности на даден бизнес, което е и моят съвет, е да се изготви енергиен одит с
предписания от експертите. Едва след това да се кандидатства за средствата с цел изпълнение
на тези предписания, които може да бъдат от най-различен характер. Крайната цел е, когато
бъдат изпълнени предписаните мерки, средният процент енергийно спестяване от тях да е
равен или по-голям от 10%.
- Колко време и какви усилия отнема подготовката на документите?
- Консултирайки моите клиенти, винаги казвам един по-дълъг срок. Реалистичният срок е около
три месеца. Трябва да се започне с енергиен одит, след което да се подготвят документите за
кандидатстване, включително да бъде направен избор на изпълнители за дейностите. Изборът
на изпълнители се осъществява на етап подготовка на проектното предложение и
представлява критерий за допустимост на съответния проект.
- Кои са ключовите фактори, от които зависи кои проекти ще бъдат одобрени?
- Важно е кандидатът да е мотивиран да се развива, да прозре, че програмата дава шанс за
цялостно събуждане на позадрямалата от липса на свежи пари икономика, да избере добре
подготвени одитори и консултанти. Не на последно място да прецени кои са приоритетните му
нужди, за които би постигнал най-големи икономии. Ключовите фактори за успеха са
подготовката, информираността и ангажираността на висшето ръководство и опитът на
консултанта.
- Какво е за вас интелигентното управление на енергията?
- За мен да се управлява интелигентно енергията значи бизнесът да печели устойчиво и дълго
във времето. Умно решение е да отделите 3 до 4 месеца време за кандидатстване по програма
"Енергийна ефективност и зелена икономика", а след това дълги години да печелите устойчиво,
защото спестените разходи ще са значителни. Точно това е и идеята на програмата. Бизнес
климатът в България може сериозно да бъде подобрен, когато и малките, а и големите
компании започнат масово да ползват енергоспестяващи технологии и възобновяеми
енергийни източници.
***
БИЛЯНА ТОНЧЕВА е дипломиран юрист, консултант и лектор по енергийна ефективност.
Основно се занимава с търговско и облигационно право. Адвокат е на водещи български и
чужди компании. Завършила е едновременно математическа и английска гимназия. Висшето й
образование е по право, финанси и здравен мениджмънт. От 2003 г. управлява собствена
кантора "Тончева и партньори" - www.tonchvapartners.com

7

Интернет издания и блогове
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Няма намерена информация.
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