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Медиен мониторинг – обобщение
15.11.2012 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



Телевизии

0



Радиостанции

0
43

вестници, от които:

1

- национални

1

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

42



Общо за деня

43
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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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Национални печатни медии
Дата: 15.11.2012
Източник: в. Дума
Страница: 6
Брой думи: 154
Резюме: По ОП "Конкурентоспособност" МИЕТ и фонд "Козлодуй" има сключени споразумения
с Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна ефективност в обществени
сгради. Ние ще финансираме с 47 млн. евро българските общини за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в обществени сгради. Това каза вчера министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Дават 47 млн. евро на общините за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По ОП "Конкурентоспособност" МИЕТ и фонд "Козлодуй" има сключени споразумения
с Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна ефективност в обществени
сгради. Ние ще финансираме с 47 млн. евро българските общини за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в обществени сгради. Това каза вчера министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев.
Той съобщи, че 243 сгради ще бъдат сключени в тази програма, от които по-голямата част са
училища и детски градини. Също така има значителен брой болници - над 50 болници ще бъдат
ремонтирани по тази програма, каза министърът. До края на месец ноември ще стартираме
процедурата за избор на строители и строителен надзор. Надявам се следващата година,
когато времето позволи, да започнем мерките за енергийна ефективност в тези 243 обществени
сгради, което е най-мащабната програма за енергийна ефективност, добави Добрев. Той
съобщи още, че чрез фонда за енергийна ефективност общините ще бъдат финансирани
допълнително със 100 млн. лв. при преференциални условия.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.

9

Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 14.11.2012
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/11/14/news12410313.html
Брой думи: 342

Заглавие: Добрев обеща безлихвени заеми за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
До момента фондът за енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро.
Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още
по-облекчени условия, подчерта министър Добрев, цитиран от КРОСС. Първоначалната идея е
кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
Досега фондът е финансирал проекти за топлоизолация и подобни мерки на университети,
детски градини и болници, става ясно от сайта му.
Той работи и с физически лица, ако са спазени изискванията му. Стойността на проекта трябва
да бъде между 30 000 лева и 3 000 000 лева. Дяловото участие на кредитополучателя трябва
да е не по-малко от 10% при съвместно кредитиране от фонда и търговска банка" и 25% при
самостоятелно кредитиране. Проектът трябва да има срок на възвръщаемост до пет години
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност" чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Всяко малко и средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната
програма. . По думите на министър Добрев всяко проектно предложение се оценява веднага,
след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев.
В края на месец ноември ще стартираме процедура за избор на строител и строителен надзор
и през март ще започне изпълнението на мерките, каза още той. По неговите думи това е наймащабната програма за енергийна ефективност в обществения сектор до момента.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/11/14/1946347_obshtinite_shte_imat_dostup_do_100_mln_lv_bez
lihveni/
Брой думи: 290
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката Делян
Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност",
организирана от Българското училище за политика и Посолството на Федерална република
Германия у нас.
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Заглавие: Общините ще имат достъп до 100 млн. лв. безлихвени кредити за енергийна
ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката Делян
Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност",
организирана от Българското училище за политика и Посолството на Федерална република
Германия у нас.
До момента фондът за енергийна ефективност е разполагал с ограничен ресурс от 10 млн.
евро. Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при
още по-облекчени условия, подчерта Добрев, цитиран от пресцентъра си. Първоначалната
идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна ефективност
е оперативната програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн.
евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Всяко малко и средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната
програма. Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта
Добрев. Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат
достатъчно проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко
проектно предложение се оценява веднага след като постъпи и ако е необходимо, се връща, за
да бъде коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, посочи Добрев.
В края на ноември ще започне процедура за избор на строител и строителен надзор и през
март ще започне изпълнението на мерките, каза още той. По неговите думи това е наймащабната програма за енергийна ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1717628
Брой думи: 305
Резюме: София. По ОП „Конкурентоспособност” МИЕТ и фонд „Козлодуй” има сключени
споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна ефективност в
обществени сгради. Ние ще финансираме с 47 млн. евро българските общини за прилагане на
мерки за енергийна ефективност в обществени сгради. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев на откриването на форум „Инвестиционни механизми за
енергийна ефективност” в посолството на Федерална република Германия, предаде репортер
на Агенция „Фокус”.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Делян Добрев: С 47 млн. евро ще финансираме общините за прилагане на
мерки за енергийна ефективност в обществени сгради
Подзаглавие:
Автор: Ала ЖЕЛЕЗКОВА
Текст: София. По ОП „Конкурентоспособност” МИЕТ и фонд „Козлодуй” има сключени
споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна ефективност в
обществени сгради. Ние ще финансираме с 47 млн. евро българските общини за прилагане на
мерки за енергийна ефективност в обществени сгради. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев на откриването на форум „Инвестиционни механизми за
енергийна ефективност” в посолството на Федерална република Германия, предаде репортер
на Агенция „Фокус”. Той съобщи, че 243 сгради ще бъдат сключени в тази програма, от които
по-голямата част са училища и детски градини. Също така има значителен брой болници – над
50 болници ще бъдат ремонтирани по тази програма, каза министърът. До края на месец
ноември ще стартираме процедурата за избор на строители и строителен надзор. Надявам се
следващата година, когато времето позволи, да започнем мерките за енергийна ефективност в
тези 243 обществени сгради, което е най-мащабната програма за енергийна ефективност,
добави Добрев.
Чрез Фонда за енергийна ефективност ние финансираме общините при преференциални
условия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, посочи той.
В момента с Министерството на финансите обмисляме възможността да се заделим
допълнителен ресурс в размер на 100 млн. лева, с който да финансираме общините при още
по-облекчени условия – каза още министър Добрев.
Ние и в момента работим по няколко проекта, които финансират енергийна ефективност. Найважният проект е по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, който финансира малки
и средни предприятия и техните мерки за енергийна ефективност. Там имаме ресурс,
безвъзмездна помощ, от 150 млн. евро плюс 150 млн. евро финансиране за останалите 50
процента извън безвъзмездна помощ. Тази програма върви от края на юни месец. От тогава
имаме подадени 10 проекти, но те не са достатъчни за тази възможност, каза Добрев. Той
призова малки и средни предприятия да се възползват от възможностите по тази програма,
която трябва да се използва по най-бързия и възможен начин.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.focus-news.net
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Брой думи: 313
Резюме: Бургас. В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител за реставрация и
ремонт на сградата, в която ще се помещава бургаският бизнес инкубатор.
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Заглавие: Избират изпълнител за ремонта на сградата на Бизнес инкубатор – Бургас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас. В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител за реставрация и
ремонт на сградата, в която ще се помещава бургаският бизнес инкубатор. Това съобщиха от
пресцентъра на община Бургас. Сградата, построена през 1925 г., е паметник на културата и
образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира на ъгъла на ул. „Княз
Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до историческото ядро на
Приморски парк-Бургас. Реконструкцията на сградата е част от дейностите на проект
„Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас” по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет
на Република България. Бенефициент е Гражданско дружество „Бизнес инкубатор Бургас”,
което е учредено съвместно от Община Бургас и Областна администрация-Бургас. Община
Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна администрация, която
й прехвърли правото на стопанисване върху сградата. Целта на проекта е да се създаде
регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално инкубиране и осъществяващ инкубирането
на преференциална група от динамични малки и средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 за
нуждите на Бизнес инкубатор – Бургас, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за обучения и тренировъчни центрове,
създаване на виртуален бизнес инкубатор. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а
размерът на безвъзмездната помощ е 1 188 560. 31 лв. Идеята на Бизнес инкубатор – Бургас е
да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи предприятия под формата на
консултантски, информационни, обучителни и други специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта започна още през месец март. Към момента има назначен екип, сред
който има експерти по „финанси“, „маркетинг“ и „логистика и обучения“. Бизнес инкубатор –
Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. „Царица Йоанна“ № 2.
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Брой думи: 284
Резюме: Общините ще получат финансирането при облекчени условия, коментира енергийният
министър Делян Добрев
Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със 100 млн.
лв. при преференциални условия, съобщи енергийният министър Делян Добрев по време на
конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност".
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Заглавие: Отпускат още 100 млн. лева за общините чрез фонда за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор: Евгения Европейска, Деляна Петкова
Текст: Общините ще получат финансирането при облекчени условия, коментира енергийният
министър Делян Добрев
Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със 100 млн.
лв. при преференциални условия, съобщи енергийният министър Делян Добрев по време на
конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност".
До момента фондът е оперирал с ограничен ресурс от 10 млн. евро, уточни още Добрев,
цитиран от пресцентъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
Средствата от фонда за енергийна ефективност ще се отпускат за общините при още пооблекчени условия. Една от идеите, обсъдени с Министерствоо на финансите, е кредитите да
бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период, става ясно от думите на министъра.
Най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна ефективност е оперативната
програма „Конкурентоспособност“ чрез схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн. евро
кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Така всяко малко и средно предприятие може да се възползва от възможностите на
оперативната програма, обясни Добрев и допълни, че този ресурс трябва да бъде използван
по най-бързия начин.
"Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени", каза енергийният министър. Всяко проектно
предложение се оценява веднага след постъпването му и ако е необходимо - се изпраща за
коригиране.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй“, по който има сключени споразумения за 47 млн. евро.
Средствата ще се разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са
училищата и детските сгради, припомни Добрев. В края на ноември започва процедура за избор
на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на мерките, каза още
той.
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Брой думи: 107
Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените схеми “Енергийна ефективност и
зелена
икономика“,
съфинансирана
от
оперативна
програма
“Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, както и “Развитие на
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели“, съфинансирана
от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, ще представи екипът на Областен
информационен център - Пловдив на информационен семинар под мотото “ДА създаваме
заедно“ днес - 14 ноември, в Калояново.
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Заглавие: Информационно събитие организира ОИЦ Пловдив в Калояново
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените схеми “Енергийна ефективност и зелена
икономика“,
съфинансирана
от
оперативна
програма
“Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, както и “Развитие на
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели“, съфинансирана
от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, ще представи екипът на Областен
информационен център - Пловдив на информационен семинар под мотото “ДА създаваме
заедно“ днес - 14 ноември, в Калояново. Началото на събитието е от 10:30 в залата на
общината в Калояново. Фокусът на информационото събитие ще бъде насочен към бизнеса, но
в него ще участват и представители на широката общественост, неправителствени
организации, образователни институции и заведения, местната власт, национални и
регионални медии.
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Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12410439
Брой думи: 127
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията “Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията “Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма “Конкурентоспособност“ чрез схемата “Енергийна
ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн.
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Брой думи: 293
Резюме: /КРОСС/ Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините
допълнително със 100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията
«Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище
за политика и Посолството на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за
енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро.
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Заглавие: Добрев: Чрез фонда за енергийна ефективност ще осигурим допълнително 100
млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините
допълнително със 100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията
«Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище
за политика и Посолството на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за
енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с
Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени
условия, подчерта министър Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с
тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност“ чрез схемата «Енергийна
ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
«Козлодуй“, по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Резюме: В момента тече процедура за избор на фирма изпълнител
Ремонт и реставрация на сградата от 1925-а, където ще се помещава бизнес инкубатора, ще
започне съвсем скоро.
В момента тече процедура по избора на фирма изпълнител на проекта.Сградата на ъгъла на
“Княз Ал. Батемберг“ е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и
строителство. Тя се намира и в непосредствена близост до историческото ядро на Приморски
парк.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Започват ремонт на бизнес инкубатора
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента тече процедура за избор на фирма изпълнител
Ремонт и реставрация на сградата от 1925-а, където ще се помещава бизнес инкубатора, ще
започне съвсем скоро.
В момента тече процедура по избора на фирма изпълнител на проекта.Сградата на ъгъла на
“Княз Ал. Батемберг“ е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и
строителство. Тя се намира и в непосредствена близост до историческото ядро на Приморски
парк.
Реконструкцията й е част от проекта за създаване и развиване на бизнес инкубатор в града,
който се осъществява по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“.
Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата, припомниха от
местната администрация.
Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес и осъществяващ инкубирането на
преференциална група от динамични малки и средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, зали за обучения и тренировъчни центрове, създаване на
виртуален бизнес инкубатор.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1,18
млн. лв.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12411703
Брой думи: 144
Резюме: В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител за реставрация и ремонт
на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Избират кой да ремонтира сградата на Бизнес инкубатор – Бургас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител за реставрация и ремонт на
сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през 1925
г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира
на ъгъла на ул. “Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас. Реконструкцията на сградата е част от
дейностите на проект “Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас“ по Оперативна
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейски фонд за регионално развитие“ и от
националния бюджет на Република България. Бенефициент е Гражданско дружество “Бизнес
инкубатор Бургас“, което е учредено съвместно от Община Бургас и Областна администрация
Бургас. Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12410798
Брой думи: 127
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията “Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията “Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма “Конкурентоспособност“ чрез схемата “Енергийна
ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12410927
Брой думи: 136
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията “Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията “Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма “Конкурентоспособност“ чрез схемата “Енергийна
ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_451228360
Брой думи: 292
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: 100 млн. лв. допълнително за енергийна ефективност на общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
До момента фондът за енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро.
Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още
по-облекчени условия, подчерта министър Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат
безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност" чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=623113
Брой думи: 377
Резюме: Велико Търново. В проектозаповед на Министъра на образованието младежта и
науката е определено ОУ „П. Р. Славейков” в Церова Кория да бъде със статут на защитено
училище.
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Заглавие: Основното училище в Церова Кория е единственото в Община Велико Търново
със статут на защитено
Подзаглавие:
Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА
Текст: Велико Търново. В проектозаповед на Министъра на образованието младежта и науката
е определено ОУ „П. Р. Славейков” в Церова Кория да бъде със статут на защитено училище.
Това каза за Радио „Фокус”-Велико Търново Пенка Игнатова, Директор Дирекция ”Образование”
в Община Велико Търново. По думите и условието е учебното заведение да има 10 деца
пътуващи на повече от 20 км., училището да е труднодостъпно, планинско. Общото
определение, според Игнатова е, че ако даденото училище бъде закрито, тези ученици няма да
има достъп до образование. Това означава, каза тя, че ако бъде закрито училището в Церова
Кория, децата от селата от Миндя, Къпиново и Пчелище ще бъдат принудени да пътуват
повече от 20 км., за да стигнат до най-близкото училище в град Дебелец. Игнатова посочи, че
пътят в района е труден, особено в зимни условия. Със заледяването и многото завой
пътуването става невъзможно и е недопустимо деца да бъдат подложени на такъв риск.
Изключително напрежение и трудност ще се създадат за родителите, децата да бъдат
извозвани до град Дебелец или до Велико Търново, според нея, тъй като това са деца от 5-6
годишни до 8 клас. Базата, условията, които ОУ ”П.Р.Славейков” в Церова Кория предлага са
изключително добри за обучение на децата, добави Игнатова. Има уредено столово хранене,
един от най-добрите в Общината физкултурни салони, сградата е слънчева, отоплява се, макар
и на нафта. Тази година все още се правят опит да се приложи алтернативно гориво-дърва,
пелети, чипс. Но не се е стигнало до крайно решение, посочи Игнатова, защото училището е
предложено в проект по програма "Конкурентоспособност" чрез процедурата "Енергийна
ефективност и зелена икономика" и не бива да се нарушават правилата в това отношение. 25
хил.лв. в абсолютна стойност на година е издръжката на едно защитено училище и се
осигуряват от Министерството на образованието и науката, добави Игнатова. Защитените
училища се определят след решение на Общински съвет и след това решението се взима в
МОМН и като цяло е държавна политика. Тя е изключително полезна, според Игнатова и ценна,
защото освен, че се подпомагат тези училища са и под закрила. Няма други учебни заведения в
Община Велико Търново, които да отговарят на условията за придобиване статут на защитени
училища. ОУ „Неофит Рилски” в Килифарево няма пътуващи деца. Това е и една от причините
да не е със статут на защитено.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=623224
Брой думи: 314
Резюме: Бургас. В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и
ремонт на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Това съобщиха от
общинския пресцентър. Сградата, построена през 1925 г., е паметник на културата и образец на
тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира на ъгъла на ул. „Княз Александър
Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до историческото ядро на Приморски паркБургас.
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Заглавие: Избират изпълнител за ремонта на сградата на Бизнес инкубатор – Бургас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас. В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и
ремонт на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Това съобщиха от
общинския пресцентър. Сградата, построена през 1925 г., е паметник на културата и образец на
тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира на ъгъла на ул. „Княз Александър
Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до историческото ядро на Приморски паркБургас. Реконструкцията на сградата е част от дейностите на проект „Създаване и развитие на
Бизнес
инкубатор
–
Бургас“
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие“ и от националния бюджет
на Република България. Бенефициент е Гражданско дружество „Бизнес инкубатор Бургас“,
което е учредено съвместно от Община Бургас и Областна администрация Бургас. Община
Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна администрация, която
й прехвърли правото на стопанисване върху сградата. Целта на проекта е да се създаде
регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално инкубиране и осъществяващ инкубирането
на преференциална група от динамични малки и средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 за
нуждите на Бизнес инкубатор – Бургас, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за обучения и тренировъчни центрове,
създаване на виртуален бизнес инкубатор. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а
размерът на безвъзмездната помощ е 1 188 560. 31 лв. Идеята на Бизнес инкубатор – Бургас е
да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи предприятия под формата на
консултантски, информационни, обучителни и други специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта стартира още през месец март. Към момента има назначен екип,
сред който има екперти по „финанси“, „маркетинг“ и „логистика и обучения“. Бизнес инкубатор –
Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. „Царица Йоанна“ № 2.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1337597
Брой думи: 293
Резюме: /КРОСС/ Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините
допълнително със 100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията
„Инвестиционни механизми за енергийна ефективност", организирана от Българското училище
за политика и Посолството на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: Добрев: Чрез фонда за енергийна ефективност ще осигурим допълнително 100
млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините
допълнително със 100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията
„Инвестиционни механизми за енергийна ефективност", организирана от Българското училище
за политика и Посолството на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за
енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с
Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени
условия, подчерта министър Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с
тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност" чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5288811
Брой думи: 298
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия.
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Заглавие: Добрев: Фондът за енергийна ефективност ще осигури още 100 млн. лв. за
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия.
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност", организирана от
Българското училище за политика "Димитър Паница" и Посолството на Федерална република
Германия у нас, съобщиха от МИЕТ.
До момента фондът за енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро.
Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още
по-облекчени условия, подчерта министър Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат
безлихвени с тригодишен гратисен период. По думите на министър Добрев най-важният ресурс
за финансиране на мерки за енергийна ефективност е оперативната програма
"Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика". По тази
схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за
мостово финансиране на проектите. Всяко малко и средно предприятие може да се възползва
от възможностите на оперативната програма. Това е ресурс, който трябва да използваме по
най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта Добрев. В края на месец ноември ще стартираме процедура за
избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на мерките, каза
още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна ефективност в
обществения сектор до момента. /БГНЕС /
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/394881.html
Брой думи: 446

Заглавие: Сергей Игнатов открива новопостроен комплекс на ПУ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на образованието, младежта и науката проф. д.и.н. Сергей Игнатов ще
открие утре, 15 ноември, новопостроения комплекс в Ректората на Пловдивския университет
"Паисий Хилендарски". Съоръжението е с обща разгърната площ 865,88 кв. метра и е
построено със собствени средства на висшето училище в размер на 720 хил. лева. Това
съобщи ректорът доц. д-р Запрян Козлуджов. Комплексът включва 2 двуетажни стоманобетонни
сгради - "А" и "Б", и отговаря на съвременните изисквания за такъв тип здания, като
същевременно с това е напълно съобразен с визията на Ректората. Той се помещава в
сградата на бившия френски мъжки колеж "Свети Августин", построена от италианския архитект
Марио Перникони през 1921 г. и смятана днес за паметник на културата от ново време. Двете
сгради се намират в югозападната част на имота на университета на ул. "Цар Асен" №24.
Те са пристроени и надстроени като естествено продължение на Ректората . Сграда "А" е с
разгърната застроена площ 453,62 кв. м, а сграда "Б" - с РЗП 412,26 кв. м. Фасадите са
изпълнени с врачански камък в съчетание със силиконова мазилка, направено е саниране,
прозорците са с PVC дограма. Двете крила се свързват с основния корпус чрез полупрозрачни
панели, закрепени на конструкция тип "метална ферма".
В сграда "А" ще се подготвят и управляват научноизследователските и инфраструктурните
проекти, както и тези, които касаят мобилността на студенти и преподаватели. Като част от
комплекса, на първия етаж, е оформен и конферентен център с една по-голяма зала за
семинари и научни форуми, с 80 места. Има и две по-малки зали към голямата зала, те
разполагат общо с 50 места. Сграда "А" е част и от Технологичен център на Пловдивския
университет, чието инфраструктурно изграждане е съфинансирано по спечелен от ПУ "Паисий
Хилендарски" проект по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г., "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични
центрове" на обща стойност 1 300 000 лева.
В конферентния център преподаватели и студенти ще могат да провеждат регулярните си
семинари, работни срещи по проекти с партньори от страната и чужбина, обучения и други
събития, свързани с проектната научноизследователска и развойна дейност в университета.
Обособена е и учебна съдебна зала за възпитаниците на Юридическия факултет, чието
оборудване предстои.
На втория етаж на сграда "А" ще се администрира научно-приложната и развойна дейност на
ПУ "Паисий Хилендарски".
Учебен център с 300 места ще се помещава на двата етажа на сграда "Б". За целите на
образователния процес местата ще бъдат разпределени в една аудитория и две семинарни
зали.
На официалното откриване на комплекса утре освен министър на образованието проф. д.и.н.
Сергей Игнатов, ще присъстват кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, представители на
Областната администрация, Пловдивска митрополия, на ръководството на ПУ "Паисий
Хилендарски" и на останалите висши училища в града, преподаватели и студенти.
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Резюме: Министърът на образованието, младежта и науката проф. д.и.н. Сергей Игнатов ще
открие утре, 15 ноември, новопостроения комплекс в Ректората на Пловдивския университет
"Паисий Хилендарски". Съоръжението е с обща разгърната площ 865,88 кв. метра и е
построено със собствени средства на висшето училище в размер на 720 хил. лева.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/394770.html
Брой думи: 322

Заглавие: Информационно събитие организира ОИЦ Пловдив в Калояново
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и зелена
икономика",
съфинансирана
от
оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана
от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен
информационен център - Пловдив на информационен семинар под мотото "ДА създаваме
заедно" днес - 14 ноември, в Калояново. Началото на събитието е от 10:30 в залата на
общината в Калояново.
Фокусът на информационото събитие ще бъде насочен към бизнеса, но в него ще участват и
представители на широката общественост, неправителствени организации, образователни
институции и заведения, местната власт, национални и регионални медии.
Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, отворени мерки по
Програмата за развитие на селските райони, възможности на работодатели за наемане на
безработни, както и популяризиране на добри практики от реализирани проекти по
оперативните програми в област Пловдив ще са част от разискваните темите. Ще бъде дадена
информация и за отворените все още схеми "На път" и "Ново работно място", които са по
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Експерти от Дирекция "Бюро по труда"
и други специалисти ще дадат информация за възможности за финансиране на проекти.
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти,
финансирани по оперативни програми. Експерти от ОИЦ - Пловдив ще провеждат на място
индивидуални срещи със заинтересовани граждани, местната власт и бизнеса.
Това събитие е част от втория информационен цикъл, който екипът провежда на територията
на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в гр. Пловдив".
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Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените схеми "Енергийна ефективност и
зелена
икономика",
съфинансирана
от
оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", както и "Развитие на
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели", съфинансирана
от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи екипът на Областен
информационен център - Пловдив на информационен семинар под мотото "ДА създаваме
заедно" днес - 14 ноември, в Калояново. Началото на събитието е от 10:30 в залата на
общината в Калояново.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/394934.html
Брой думи: 292
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: Добрев: Чрез фонда за енергийна ефективност ще осигурим допълнително 100
млн. лв. за финансиране на общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност“ чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй“, по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.varna24.bg
Връзка: http://news.varna24.bg/394935.html
Брой думи: 294
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
Източник: News.Varna24.bg

32

Дата: 14.11.2012
Източник: www.burgasnews.com
Връзка:http://www.burgasnews.com/vazhni-novini/malka-novina/65598-biznes-inkubatorat-shtebade-v-sgrada-do-moreto
Брой думи: 308
Резюме: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт
на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през
1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се
намира на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Бизнес инкубаторът ще бъде в сграда до морето
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт на
сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през 1925
г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира
на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.
Реконструкцията на сградата е част от дейностите на проект „Създаване и развитие на Бизнес
инкубатор – Бургас“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски
фонд за регионално развитие“ и от националния бюджет на Република България. Бенефициент
е Гражданско дружество „Бизнес инкубатор Бургас“, което е учредено съвместно от Община
Бургас и Областна администрация Бургас.
Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата.
Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално
инкубиране и осъществяващ инкубирането на преференциална група от динамични малки и
средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 за
нуждите на Бизнес инкубатор – Бургас, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за обучения и тренировъчни центрове,
създаване на виртуален бизнес инкубатор.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1 188
560. 31 лв.
Идеята на Бизнес инкубатор – Бургас е да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи
предприятия под формата на консултантски, информационни, обучителни и други
специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта стартира още през месец март. Към момента има назначен екип,
сред който има екперти по „финанси“, „маркетинг“ и „логистика и обучения“. Бизнес инкубатор –
Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. „Царица Йоанна“ № 2.
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Брой думи: 376
Резюме: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт
на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през
1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се
намира на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Избират изпълнител за ремонта на сградата на Бизнес инкубатор – Бургас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт на
сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през 1925
г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира
на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас. Реконструкцията на сградата е част от
дейностите на проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас“ по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие“ и от
националния бюджет на Република България. Бенефициент е Гражданско дружество „Бизнес
инкубатор Бургас“, което е учредено съвместно от Община Бургас и Областна администрация
Бургас. Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата. Целта на проекта
е да се създаде регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално инкубиране и
осъществяващ инкубирането на преференциална група от динамични малки и средни
предприятия през един пълен цикъл. Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. „Княз
Александър Батенберг“ № 28 за нуждите на Бизнес инкубатор – Бургас, дейностите по проекта
включват още закупуване на офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за
обучения и тренировъчни центрове, създаване на виртуален бизнес инкубатор. Срокът за
изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1 188 560. 31 лв.
Идеята на Бизнес инкубатор – Бургас е да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи
предприятия под формата на консултантски, информационни, обучителни и други
специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта стартира още през месец март. Към момента има назначен екип,
сред който има екперти по „финанси“, „маркетинг“ и „логистика и обучения“. Бизнес инкубатор –
Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. „Царица Йоанна“ № 2.
Още по темата: Утре става ясно как ще изглежда най-добрият град за живеене в следващите 8
годиниЛиляна Павлова се качва на лодка за работно посещение на о-в "Света Анастасия"След
гражданска инициатива строят параклис в чест на 24-ти пехотен Черноморски полкПристанище
Бургас с нов спечелен проект - влага 232 хил. лв. за подобряване условията на трудИзграждат
семеен център за деца с увреждания в Бургас, ще отвори врати през март
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Източник: www.burgasinfo.com
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Брой думи: 306
Резюме: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт
на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през
1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се
намира на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Ремонтират една от най-красивите къщи в Морската градина
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт на
сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през 1925
г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира
на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.
Реконструкцията е част от дейностите на проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор –
Бургас“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за
регионално развитие“ и от националния бюджет на Република България. Бенефициент е
Гражданско дружество „Бизнес инкубатор Бургас“, което е учредено съвместно от Община
Бургас и Областна администрация Бургас.
Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата.
Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално
инкубиране и осъществяващ инкубирането на преференциална група от динамични малки и
средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 за
нуждите на Бизнес инкубатор – Бургас, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за обучения и тренировъчни центрове,
създаване на виртуален бизнес инкубатор.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1 188
560. 31 лв.
Идеята на Бизнес инкубатор – Бургас е да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи
предприятия под формата на консултантски, информационни, обучителни и други
специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта стартира още през месец март. Към момента има назначен екип,
сред който има екперти по „финанси“, „маркетинг“ и „логистика и обучения“. Бизнес инкубатор –
Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. „Царица Йоанна“ № 2.

35

Дата: 14.11.2012
Източник: www.burgas24.bg
Връзка: http://news.burgas24.bg/394936.html
Брой думи: 292
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.burgas24.bg
Връзка: http://news.burgas24.bg/394981.html
Брой думи: 306
Резюме: В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител за реставрация и ремонт
на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през
1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство.
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Заглавие: Избират кой да ремонтира сградата на Бизнес инкубатор – Бургас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител за реставрация и ремонт на
сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през 1925
г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира
на ъгъла на ул. "Княз Александър Батенберг" № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас. Реконструкцията на сградата е част от
дейностите на проект "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас" по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от
националния бюджет на Република България. Бенефициент е Гражданско дружество "Бизнес
инкубатор Бургас", което е учредено съвместно от Община Бургас и Областна администрация
Бургас.
Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата.
Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално
инкубиране и осъществяващ инкубирането на преференциална група от динамични малки и
средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. "Княз Александър Батенберг" № 28 за
нуждите на Бизнес инкубатор - Бургас, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за обучения и тренировъчни центрове,
създаване на виртуален бизнес инкубатор.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1 188
560. 31 лв. Идеята на Бизнес инкубатор - Бургас е да предоставя интегрирана подкрепа на
стартиращи предприятия под формата на консултантски, информационни, обучителни и други
специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта стартира още през месец март. Към момента има назначен екип,
сред който има експерти по "финанси", "маркетинг" и "логистика и обучения". Бизнес инкубатор Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. "Царица Йоанна" № 2.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.ruse24.bg
Връзка: http://news.ruse24.bg/394937.html
Брой думи: 292
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.blagoevgrad24.bg
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/394938.html
Брой думи: 292
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще осигурим допълнително 100 млн. лв. за финансиране на
общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.gramofona.com
Връзка: http://gramofona.com/burgas-obshtestvo/shte-remontirat-sgrada-na-biznes-inkubator-burgas
Брой думи: 308
Резюме: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт
на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през
1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се
намира на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Ще ремонтират сграда на Бизнес инкубатор – Бургас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт на
сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през 1925
г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира
на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.
Реконструкцията на сградата е част от дейностите на проект „Създаване и развитие на Бизнес
инкубатор – Бургас“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски
фонд за регионално развитие“ и от националния бюджет на Република България. Бенефициент
е Гражданско дружество „Бизнес инкубатор Бургас“, което е учредено съвместно от Община
Бургас и Областна администрация Бургас.
Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата.
Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално
инкубиране и осъществяващ инкубирането на преференциална група от динамични малки и
средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 за
нуждите на Бизнес инкубатор – Бургас, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за обучения и тренировъчни центрове,
създаване на виртуален бизнес инкубатор.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1 188
560. 31 лв.
Идеята на Бизнес инкубатор – Бургас е да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи
предприятия под формата на консултантски, информационни, обучителни и други
специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта стартира още през месец март. Към момента има назначен екип,
сред който има екперти по „финанси“, „маркетинг“ и „логистика и обучения“. Бизнес инкубатор –
Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. „Царица Йоанна“ № 2.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215894_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D
1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%
BD%D0%B0+%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82+%D1%89%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D
0%B8+%D0%BE%D1%89%D0%B5+100+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0
%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
Брой думи: 292
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: Фондът за енергийна ефективност ще осигури още 100 млн. лв. за общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството
на Федерална република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност
оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите
обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър
Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност“ чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй“, по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.topnovini.bg
Връзка: http://topnovini.bg/node/45251
Брой думи: 91
Резюме: Семинар на тема: „Разработване и управление на проекти в сферата на земеделието
и малкия бизнес” организира в Шумен евродепутатът Метин Казак.
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Заглавие: Учат земеделци и бизнесмени да пишат проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Семинар на тема: „Разработване и управление на проекти в сферата на земеделието и
малкия бизнес” организира в Шумен евродепутатът Метин Казак.
Участие в обучителния форум, който ще започне в 9 ч. в неделя в хотел “Шумен”, са заявили 30
представители на малкия бизнес и земеделски стопани от региона.
В рамките на семинара ще бъдат презентирани възможностите за кандидатстване на
Оперативна програма “Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските
райони.
Лектори ще бъдат изпълнителният директор на Националното сдружение на малкия и средния
бизнес Елеонора Негулова и управителят на „Динамика консулт“ Иван Иванов.
http://www.topnovini.bg/node/45251
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.publics.bg
Връзка:
http://www.publics.bg/bg/news/9240/100_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2_%D0%B
F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89
%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD%
D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0
%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B
D%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_2013.html
Брой думи: 167
Резюме: Обсъжда се облекчено финансиране чрез безлихвени кредити с тригодишен гратисен
период
Ще финансираме общините допълнително със 100 млн. лв при преференциални условия,
коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на
конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност". МИЕТ и
Министерството на финансите (МФ) обсъждат вариант да се финансират общините при
облекчени условия чрез отпускане на безлихвени кредити с тригодишен гратисен период.
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Заглавие: 100 млн. лв повече за общините от фонда за енергийна ефективност през 2013
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Обсъжда се облекчено финансиране чрез безлихвени кредити с тригодишен гратисен
период
Ще финансираме общините допълнително със 100 млн. лв при преференциални условия,
коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на
конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност". МИЕТ и
Министерството на финансите (МФ) обсъждат вариант да се финансират общините при
облекчени условия чрез отпускане на безлихвени кредити с тригодишен гратисен период.
До този момент фондът за енергийна ефективност имаше ограничен ресурс от 10 млн. евро, но
според Добрев могат да се привлекат средства за финансиране на мерки за енергийна
ефективност чрез схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП
"Конкурентоспособност”. Към днешна дата по схемата са отделени общо 300 млн. евро поравно като безвъзмездна помощ и кредит от Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР) за мостово финансиране.
Международен фонд "Козлодуй" също е опция за финансиране на мерки по енергийна
ефективност. По него има сключени договори за 47 млн. евро за 243 обществени сгради. До
края на ноември ще бъдат стартирани процедури за изпълнение на проектите.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D0%B1%D1%89
%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-47%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_l.a_c.382_i.237489.htm
l
Брой думи: 258
Резюме: 243 обществени сгради ще бъдат сключени в програмата за енергийна ефективност
По ОП "Конкурентоспособност” МИЕТ и фонд "Козлодуй” има сключени споразумения с
Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна ефективност в обществени
сгради. Ние ще финансираме с 47 млн. евро българските общини за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в обществени сгради. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев на откриването на форум "Инвестиционни механизми за
енергийна ефективност", информира агенция "Фокус".
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Заглавие: Общините получават 47 млн. евро за саниране
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 243 обществени сгради ще бъдат сключени в програмата за енергийна ефективност
По ОП "Конкурентоспособност” МИЕТ и фонд "Козлодуй” има сключени споразумения с
Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна ефективност в обществени
сгради. Ние ще финансираме с 47 млн. евро българските общини за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в обществени сгради. Това каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев на откриването на форум "Инвестиционни механизми за
енергийна ефективност", информира агенция "Фокус".
243 сгради ще бъдат сключени в тази програма, от които по-голямата част са училища и детски
градини. Над 50 болници ще бъдат ремонтирани по тази програма, каза министърът.
Той съобщи, че до края на ноември ще стартира процедурата за избор на строители и
строителен надзор. "Надявам се следващата година, когато времето позволи, да започнем
мерките за енергийна ефективност в тези 243 обществени сгради, което е най-мащабната
програма за енергийна ефективност", добави Добрев.
Министърът съобщи, че с Министерството на финансите обмислят възможността да се задели
допълнителен ресурс в размер на 100 млн. лева, с който да се финансират общините при още
по-облекчени условия.
Ние и в момента работим по няколко проекта, които финансират енергийна ефективност. Найважният проект е по Оперативна програма "Конкурентоспособност”, който финансира малки
и средни предприятия и техните мерки за енергийна ефективност. Там имаме ресурс,
безвъзмездна помощ, от 150 млн. евро плюс 150 млн. евро финансиране за останалите 50%
извън безвъзмездна помощ. Тази програма върви от края на юни месец, припомни Добрев. От
тогава има подадени 10 проекти. Енергийният министър призова малките и средните
предприятия да се възползват от възможностите по тази програма.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.chernomorie-bg.com
Връзка:http://www.chernomorie-bg.com/biznes/11254-prevryshtat-vekovna-sgrada-v-biznesinkubator
Брой думи: 232
Резюме: Община Бургас избира фирма-изпълнител, която да ремонтира и реставрива сграда
на близо един век. Тя е предназначена за бургаския бизнес инкубатор. Сградата, построена
през 1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя
се намира на ъгъла на улица "Княз Александър Батенберг" № 28 и е в непосредствена близост
до историческото ядро на Приморски парк-Бургас.
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Заглавие: Превръщат вековна сграда в бизнес инкубатор
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Община Бургас избира фирма-изпълнител, която да ремонтира и реставрива сграда на
близо един век. Тя е предназначена за бургаския бизнес инкубатор. Сградата, построена през
1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се
намира на ъгъла на улица "Княз Александър Батенберг" № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.
Реконструкцията на сградата е част от дейностите на проект "Създаване и развитие на Бизнес
инкубатор – Бургас" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика". Бенефициент е гражданско дружество "Бизнес инкубатор Бургас",
което е учредено съвместно от Община Бургас и Областна администрация Бургас.
Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата.
Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално
инкубиране и осъществяващ инкубирането на преференциална група от динамични малки и
средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата за нуждите на бизнес инкубатора, дейностите по
проекта включват още закупуване на офис и специализирано оборудване, оборудване за зали
за обучения и тренировъчни центрове, създаване на виртуален бизнес инкубатор.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1 188
560. 31 лева.
Идеята на бизнес инкубатора е да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи
предприятия под формата на консултантски, информационни, обучителни и други
специализирани и базови офис услуги.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/34942
Брой думи: 288
Резюме: Още 100 млн. лева ще получат общините за енергийна ефективност. Те ще бъдат
отпуснати от фонда за енергийна ефективност при преференциални условия, обясни
министърът на икономиката Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни
механизми за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и
Посолството на Федерална република Германия у нас.
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Заглавие: Още 100 млн. в общините за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Още 100 млн. лева ще получат общините за енергийна ефективност. Те ще бъдат
отпуснати от фонда за енергийна ефективност при преференциални условия, обясни
министърът на икономиката Делян Добрев по време на конференцията "Инвестиционни
механизми за енергийна ефективност", организирана от Българското училище за политика и
Посолството на Федерална република Германия у нас.
До момента фондът е разполагал с ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с
Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още по-облекчени
условия, подчерта Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с
тригодишен гратисен период.
По думите на Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна ефективност
е оперативната програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика". По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн.
евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите.
Всяко малко и средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната
програма. Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта
Добрев. Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат
достатъчно проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко
проектно предложение се оценява веднага след като постъпи и ако е необходимо, се връща, за
да бъде коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, посочи Добрев.
В края на ноември ще започне процедура за избор на строител и строителен надзор и през
март ще започне изпълнението на мерките, каза още той. По неговите думи това е наймащабната програма за енергийна ефективност в обществения сектор до момента.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.banker.bg
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=470571
Брой думи: 200
Резюме: „Българските общини ще получат 47 млн. евро за енергийна ефективност в
обществени сгради“. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев на откриването на форум „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”.

Медиен мониторинг | 11/15/2012

Заглавие: Добрев: Общините ще получат 47 млн. евро за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Българските общини ще получат 47 млн. евро за енергийна ефективност в обществени
сгради“. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на
откриването на форум „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”.
По думите му по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и фонд „Козлодуй” има
сключени споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие за енергийна
ефективност в обществени сгради. „Очаква се около 243 сгради да бъдат сключени в тази
програма. В по-голямата си част това са училища, детски градини и има над 50 болници“,
обясни енергийният министър. Очаква се до края на ноември да стартира процедура за избор
на строители и строителен надзор.
„Надявам се през следващата година, когато времето позволи, да започнем мерките за
енергийна ефективност в тези 243 обществени сгради, което е най-мащабната програма за
енергийна ефективност“, добави Добрев.
Той поясни, че в Министерството на финансите се обмисля възможност да се заделим
допълнителен ресурс в размер на 100 млн. лева, с който да финансираме общините при още
по-облекчени условия. Най-важният проект е по „Конкурентоспособност”, който финансира
малки и средни предприятия и техните мерки за енергийна ефективност. Добрев призова малки
и средни предприятия да се възползват от възможностите по тази програма, която трябва да се
използва по най-бързия и възможен начин.
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Дата: 14.11.2012
Източник: www.fakti.bg
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/52898-delan-dobrev-dava-100-mln-lv-za-obshtinite
Брой думи: 304
Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия.
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Заглавие: Делян Добрев дава 100 млн. лв. за общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със
100 млн. лв. при преференциални условия.
Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност", организирана от
Българското училище за политика "Димитър Паница" и Посолството на Федерална република
Германия у нас, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
До момента фондът за енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро.
Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме финансирането на общините при още
по-облекчени условия, подчерта министър Добрев. Първоначалната идея е кредитите да бъдат
безлихвени с тригодишен гратисен период. По думите на министър Добрев най-важният ресурс
за финансиране на мерки за енергийна ефективност е оперативната програма
"Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика". По тази
схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за
мостово финансиране на проектите. Всяко малко и средно предприятие може да се възползва
от възможностите на оперативната програма. Това е ресурс, който трябва да използваме по
най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
"Козлодуй", по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта Добрев. В края на месец ноември ще стартираме процедура за
избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на мерките, каза
още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна ефективност в
обществения сектор до момента.
София /
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Брой думи: 164
Резюме: Парите ще бъдат осигурени чрез фонда за енергийна ефективност, поясни
икономическият министър.
Правителството ще финансира общините допълнително със сто милиона лева чрез фонда за
енергийна ефективност, съобщи днес на конференция министърът на икономиката Делян
Добрев. "Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме идея кредитите да бъдат
безлихвени с тригодишен гратисен период".
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Заглавие: Общините получават допълнително 100 млн. лева, съобщи Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Парите ще бъдат осигурени чрез фонда за енергийна ефективност, поясни
икономическият министър.
Правителството ще финансира общините допълнително със сто милиона лева чрез фонда за
енергийна ефективност, съобщи днес на конференция министърът на икономиката Делян
Добрев. "Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме идея кредитите да бъдат
безлихвени с тригодишен гратисен период".
Най-важният ресурс за финансиране на проекти за енергийна ефективност е по схемата
"Енергийна
ефективност
и
зелена
икономика"
на
оперативната
програма
"Конкурентоспособност", по която са отделени 300 млн. евро, припомни министърът. "Всяко
малко и средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната
програма. Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия начин".
Друга възможност е международен фонд "Козлодуй", по който вече има сключени споразумения
за 47 млн. евро. Средствата ще се разпределят между 243 обществени сгради, от които найголям процент са училищата и детските сгради, подчерта министър Добрев. По думите му в
края на ноември се очаква стартира процедура за избор на строител и строителен надзор, а
през март ще започне реалното изпълнение.
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Резюме: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт
на сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през
1925 г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се
намира на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.
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Текст: В момента тече процедура по избор на фирма – изпълнител за реставрация и ремонт на
сградата, в която ще се помещава бургаския Бизнес инкубатор. Сградата, построена през 1925
г., е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Тя се намира
на ъгъла на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 и е в непосредствена близост до
историческото ядро на Приморски парк-Бургас.
Реконструкцията на сградата е част от дейностите на проект „Създаване и развитие на Бизнес
инкубатор – Бургас“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски
фонд за регионално развитие“ и от националния бюджет на Република България. Бенефициент
е Гражданско дружество „Бизнес инкубатор Бургас“, което е учредено съвместно от Община
Бургас и Областна администрация Бургас.
Община Бургас успя да спечели този проект с активното съдействие на Областна
администрация, която й прехвърли правото на стопанисване върху сградата.
Целта на проекта е да се създаде регионален бизнес инкубатор, включващ виртуално
инкубиране и осъществяващ инкубирането на преференциална група от динамични малки и
средни предприятия през един пълен цикъл.
Освен ремонт и преустройство на сградата на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 28 за
нуждите на Бизнес инкубатор – Бургас, дейностите по проекта включват още закупуване на
офис и специализирано оборудване, оборудване за зали за обучения и тренировъчни центрове,
създаване на виртуален бизнес инкубатор.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 1 188
560. 31 лв.
Идеята на Бизнес инкубатор – Бургас е да предоставя интегрирана подкрепа на стартиращи
предприятия под формата на консултантски, информационни, обучителни и други
специализирани и базови офис услуги.
Изпълнението на проекта стартира още през месец март. Към момента има назначен екип,
сред който има екперти по „финанси“, „маркетинг“ и „логистика и обучения“. Бизнес инкубатор –
Бургас се помещава временно в офис в сградата на ВиК на пл. „Царица Йоанна“ № 2.
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Резюме: Други 47 млн. евро се осигуряват по Международния фонд „Козлодуй"
Общините ще получат достъп до допълнително 100 млн. лева кредити за енергийна
ефективност.
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Заглавие: Още 100 млн. лв. в общините за енергийна ефективност
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Текст: Други 47 млн. евро се осигуряват по Международния фонд „Козлодуй"
Общините ще получат достъп до допълнително 100 млн. лева кредити за енергийна
ефективност. Те могат да получат средствата при преференциални условия от Фонда за
енергийна ефективност, обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“,
организирана от Българското училище за политика и Посолството на Федерална република
Германия у нас.
До момента фондът за енергийна ефективност оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро,
добавят от пресцентъра на МИЕТ.
Делян Добрев обясни, че съвместно с Министерството на финансите се обсъжда
финансирането на общините да е при още по-облекчени условия. Първоначалната идея е
кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност“ чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика“.
По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР
за мостово финансиране на проектите. Добрев подчерта, че всяко малко и средно предприятие
може да се възползва от възможностите на оперативната програма. Това е ресурс, който
трябва да използваме по най-бързия възможен начин, каза още министърът. Той уточни, че
предимството на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. Всяко проектно предложение се оценява веднага,
след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй“, по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев.
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Резюме: Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма по време на
конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“
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Заглавие: Делян Добрев: Чрез фонда за енергийна ефективност ще осигурим
допълнително 100 млн. лв. за финансиране на общините
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма по време на
конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“
Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със 100 млн.
лв. при преференциални условия. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна
ефективност“, организирана от Българското училище за политика и Посолството на Федерална
република Германия у нас. До момента фондът за енергийна ефективност оперираше с
ограничен ресурс от 10 млн. евро. Съвместно с Министерството на финансите обсъждаме
финансирането на общините при още по-облекчени условия, подчерта министър Добрев.
Първоначалната идея е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.
По думите на министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна
ефективност е оперативната програма „Конкурентоспособност“ чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна
помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Всяко малко и
средно предприятие може да се възползва от възможностите на оперативната програма.
Това е ресурс, който трябва да използваме по най-бързия възможен начин, подчерта Добрев.
Хубавото на тази програма е, че не е необходимо да се изчаква да се съберат достатъчно
проектни предложения, за да бъдат оценени. По думите на министър Добрев всяко проектно
предложение се оценява веднага, след като постъпи и, ако е необходимо, се връща, за да бъде
коригирано.
Друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност е Международен фонд
„Козлодуй“, по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата ще се
разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и
детските сгради, подчерта министър Добрев. В края на месец ноември ще стартираме
процедура за избор на строител и строителен надзор и през март ще започне изпълнението на
мерките, каза още той. По неговите думи това е най-мащабната програма за енергийна
ефективност в обществения сектор до момента.
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