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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.11.2012 г.  

 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 12 

 вестници, от които: 3 

 - национални 0 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 13 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 14.11.2012  

Източник: ТВ Европа  
Предаване: Рубрика с Европейски фонд за регионално развитие  
Място на материала:  

Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 657  
 

 
Резюме: Репортер: Напук на кризата, въпреки кризата и заради кризата. Всяко едно от тези 
твърдения е вярно, щом става дума за тутраканската фирма „Нипластик Валя Петрова”.  

 
Текст: Репортер: Напук на кризата, въпреки кризата и заради кризата. Всяко едно от тези 
твърдения е вярно, щом става дума за тутраканската фирма „Нипластик Валя Петрова”.  

Валя Петрова: Фирма „Нипластик” работи от 91-ва година. Първоначално това производствено 
помещение беше обособено за производство на въглеродни материали, въглеродни вати.  
Репортер: По-късно-къзно започва производството на опаковки.  

Валя Петрова: Като производство с по-широко приложение, трябва да получават заплати да се 
изплати инвестицията в другото, което беше по-интересно. Тук са идвали от Руската академия 
на науките. Бяха шокирани, че тук е направено такова производство.  

Репортер: във фирмата днес работят около 20 човека.  
Валя Петрова: Произвеждаме различни по вид и по размер опаковки от полиетилен, от високо 
налягане и от ниско налягане. Общо взето опаковки. В нашето семейство по проекти се работи 

от самото начало, откакто въобще съществуват проектите в България. Работим двамата по 
тези проекти и не мога да разделя това, което аз съм свършила и това, което той е свършил, 
защото по принцип това е една семейна фирма. 2009 г. бяхме от първите фирми, които 

получихме одобрение по проекта „Конкурентоспособност” в частта му „Технологична 
модернизация на малки и средни предприятия” точно в разгара на финансовата криза. Най-
голямата трудност, която срещнахме, е с кредитирането по проекта. Но трябва да кажа, че 

Управляващият орган, нали, Агенцията за малки и средни предприятия, министерството 
проявиха изключителна гъвкавост и разбиране и удължиха периода за изпълнение от една 
година на година и шест месеца и всъщност, изпълнението на този проект започна шест месеца 

преди края на. Ако тези шест месеца не бяха ни дадени, като допълнително време, проектът 
нямаше да бъде реализиран.  
Репортер: Стойността на инвестицията възлиза на почти половин милион лева. Основната цел 

на проекта е използването на нови технологии за биоразградими пластмаси, щадящи околната 
среда, посредством нова реорганизация на производствената площадка и оформянето на 
втори производствен цех. В него работят две нови машини.  

Валя Петрова: Един екструдър по полиетилен с ниско налягане и съответно една машина за 
производство на торбички за смет.  
Репортер: Новите технологии в бранша се променят буквално всяка година.  

Валя Петрова: То е проста аритметика. Машините ги купуваш на стойност 35% от стойността 
им. Нека на 50% от стойността им да са закупени. Това е просто една идеална възможност 
човек да може технологично да си поднови машините на стойност 50% или 60% от истинската 

им, от реалната им цена. Просто е престъпление да не се възползваме от тези възможности, 
които ни се предоставят. Торбичките за смет са нещо, което в  България през последните 
години започна да има все по-широко и все по-голямо приложение. Започнахме и ние да 

приличаме на европейска държава.  
Репортер: С новата гама продукти и успешна маркетингова политика производителите ще се 
опитат да потърсят нови пазари и извън пределите на страната.  

Валя Петрова: Капацитетът на тези машини изцяло е запълнен, дори не ни достига този пазар, 
който имаме. И може би при следваща стъпка и реализация на следващ проект тогава вече 
можем по-спокойно да излезем и на пазара извън България.  

Репортер: Фирмата не е ползвала консултантски услуги.  
Валя Петрова: В никакъв случай инвестициите не са правени на сляпо. Примерно да отидеш и 
да видиш на някакъв панаир или на някакво изложение една машина и да кажеш – ама на мен 

това нещо ми харесва. На външен вид по-скоро това е плод на нашите наблюдения и на 
нашата практика. След работата през годините човек, така, да си даде сметка, че парите няма 
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да му остават, когато прави такава инвестиция, никога няма да му достигат. Общо взето трябва 

да си даде сметка, че обратно – всичко, което идва, ще се връща в бизнеса, в производството.  
репортер: Завършваме така, както започнахме. Ето защо твърденията напук на криза, въпреки 
кризата и заради кризата са верни, щом става дума за тутраканската фирма „Никпластик Валя 

Петрова”.  
Валя Петрова: Кризата е много сериозна за мен. При мен измерението на кризата е, че 
работим много повече, а остават много по-малко пари.  

репортер: Производителите са категорични, че щом имат подкрепата на държавата и 
трудолюбиви работници, остават да правят бизнес в България.   
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 15.11.2012  
Източник: в. Шуменска заря  

Страница: 3  
Брой думи: 138  
 

 
Резюме: Евродепутатът Метин Казак, член на АЛДЕ-ДПС, организира на 18 ноември (неделя) 
от 9 часа в зала "Тича" на хотел "Шумен" семинар на тема "Разработване и управление на 

проекти в сферата на земеделието и малкия бизнес". Това съобщиха от местната централа на 
ДПС. Темите, които ще бъдат разгледани, са свързани с проектните намерения и ресурсите  на 
участниците, видовете публични фондове и жизнения цикъл на бизнеспроектите. Ще бъдат 

представени Оперативна програма "Конкурентоспособност" и Програмата за развитие на 
селските райони. Водещи на семинара ще бъдат Елеонора Негулова - изпълнителен директор 
на Националното сдружение на малкия и средния бизнес, и Иван К. Иванов - управител на 

"Динамика консулт" ООД. В работата на форума ще участват представители от всички общини 
от Шуменска област в сферата на земеделието и малкия бизнес. 30 земеделски производители 
и бизнесмени от региона ще се включат в семинара.  

 
Заглавие: Метин Казак организира семинар за земеделци и предприемачи  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Евродепутатът Метин Казак, член на АЛДЕ-ДПС, организира на 18 ноември (неделя) от 9 
часа в зала "Тича" на хотел "Шумен" семинар на тема "Разработване и управление на проекти в 

сферата на земеделието и малкия бизнес". Това съобщиха от местната централа на ДПС. 
Темите, които ще бъдат разгледани, са свързани с проектните намерения и ресурсите на 
участниците, видовете публични фондове и жизнения цикъл на бизнеспроектите. Ще бъдат 

представени Оперативна програма "Конкурентоспособност" и Програмата за развитие на 
селските райони. Водещи на семинара ще бъдат Елеонора Негулова - изпълнителен директор 
на Националното сдружение на малкия и средния бизнес, и Иван К. Иванов - управител на 

"Динамика консулт" ООД. В работата на форума ще участват представители от всички общини 
от Шуменска област в сферата на земеделието и малкия бизнес. 30 земеделски производители 
и бизнесмени от региона ще се включат в семинара.  

15.11.2012  
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Дата: 15.11.2012  

Източник: в. Шуменска заря  
Страница: 5  
Брой думи: 113  

 
 
Резюме: Само за първата седмица на ноември по ОП "Конкурентоспособност" са 

верифицирани почти 2 млн. лева по проекти, изпълнявани от бенефициенти. Това е 40,32 % 
изпълнение, отчитат от управляващия орган. Висок процент верифицирани средства има и по 
проекти от ОП "Транспорт" - 38,11 %.  

 
Заглавие: ОП "Конкурентоспособност" с най-много верифицирани плащания  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Само за първата седмица на ноември по ОП "Конкурентоспособност" са 
верифицирани почти 2 млн. лева по проекти, изпълнявани от бенефициенти. Това е 40,32 % 

изпълнение, отчитат от управляващия орган. Висок процент верифицирани средства има и по 
проекти от ОП "Транспорт" - 38,11 %.  
За първата седмица на ноември са били верифицирани почти 98 млн. лв. от общо 4 млрд. лв. 

по всички оперативни програми. Реално изплатени на бенефициенти са 65,5 млн. лв. В първата 
седмица на ноември са били договорени нови 22 млн. лв. по оперативните програми, като най-
голям размер средства са по ОП "Околна среда" - малко над 12 млн. лв. и ОП "Развитие на 

човешките ресурси" - 6,2 млн. лв.  
15.11.2012  
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Дата: 15.11.2012  

Източник: в. Зов, Враца  
Страница: 6  
Брой думи: 365  

 
 
Резюме: Процедури, насочени към бизнеса представи на среща в Димово екипът на Областен 

информационен център-Видин. Пред общинските съветници и представители на бизнеса 
експертът "Комуникация, информация и логистика" Цветомир Ценков презентира актуални 
процедури по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": "Създаване на заетост 

на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", "Ново работно място", "Безопасен 
труд", "На път", както и схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" , която се 
финансира от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика".  
 
Заглавие: Представиха процедури, насочени към бизнеса  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процедури, насочени към бизнеса представи на среща в Димово екипът на Областен 

информационен център-Видин. Пред общинските съветници и представители на бизнеса 
експертът "Комуникация, информация и логистика" Цветомир Ценков презентира актуални 
процедури по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": "Създаване на заетост 

на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", "Ново работно място", "Безопасен 
труд", "На път", както и схема "Енергийна ефективност и зелена икономика", която се 
финансира от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика".  
От възможностите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще се възползва 
не само бизнеса, но и Община Димово - стана ясно на срещата. Общината е поискала, поради 

доказаната ефективност и ползите, които дава на местната общност, удължаване с шест 
месеца на проекта за предоставяне на услугата "личен асистент". Два проекта са реализирани 
по програмата в община Димово досега. С тях е осигурена грижа и подкрепа за независим и 

достоен живот на самотно живеещите хора в общината и е активизирана дейността на 
училищните клубове. С финансиране от Оперативна програма "Регионално развитие" е 
осигурена ефективна образователна инфраструктура в ОУ "Св. св. Кирил и Методий". Общият 

размер на средствата за трите проекта на община Димово по Оперативните програми е 668 704 
лв.  
На срещата бе представен и напредъка по Оперативните програми в област Видин. 

Договорените средства в региона до 1 ноември са 47 077 926 лв. Сключени са 75 договора с 43 
бенефициента.  
Екипът на Областния информационен център и представителите на Общинския съвет в Димово 

обсъдиха и формите за разширяване на сътрудничеството между двете организации. 
Председателят на съвета Светослав Славчев посочи, че информацията, която разпространява 
центърът трябва да достигне до всеки гражданин, за да се използват в максимална степен 

възможностите на Европейските фондове.  
Добивът на природен газ край Девенци даден на концесия Министерският съвет предостави на 
"Дайрект Петролеум България" 35-годишна концесия за добив на природен газ и кондензат от 

находище "Койнаре"- участъци "Борован", "Враняк", "Девен-ци" и "Садовец". Находището се 
намира на териториите на общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Долни Дъбник, Червен 
бряг и Кнежа, които ще получават половината от извършваните концесионни плащания, 

пропорционално на територията им, попадаща в рамките на находището. Предвижданите 
допълнителни инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената 
дейност са в размер на 75 хил. лв.  

15.11.2012 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
 

Дата: 15.11.2012  
Източник: www.44paralel.com  
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-4106  

Брой думи: 254  
 
 

Резюме: Процедури, насочени към развитието на бизнеса, представи на среща в Димово 
екипът на Областния информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), съобщиха от пресофиса на 
Центъра. Оттам уточняват, че експертът „Комуникация, информация и логистика” Цветомир 

Ценков е презентирарр пред общинските съветници и представители на бизнеса актуални 
процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: "Създаване на заетост 
на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", „Ново работно място“, „Безопасен 

труд“, „На път“, както и схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която се 
финансира от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“.  

 
Заглавие: Процедури за развитие на бизнеса представи в Димово Областният 
информационен център-Видин  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Процедури, насочени към развитието на бизнеса, представи на среща в Димово екипът 

на Областния информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), съобщиха от пресофиса на 
Центъра. Оттам уточняват, че експертът „Комуникация, информация и логистика” Цветомир 
Ценков е презентирарр пред общинските съветници и представители на бизнеса актуални 

процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: "Създаване на заетост 
на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", „Ново работно място“, „Безопасен 
труд“, „На път“, както и схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която се 

финансира от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“.  
От възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) ще се 

възползва не само бизнеса, но и община Димово - стана ясно на срещата. Общината е 
поискала, поради доказаната ефективност и ползите, които дава на местната общност, 
удължаване с шест месеца на проекта за предоставяне на услугата „личен асистент“. Два 

проекта са реализирани по ОПРЧР в община Димово досега. С тях е осигурена грижа и 
подкрепа за независим и достоен живот на самотно живеещите хора в общината и е 
активизирана дейността на училищните клубове. С финансиране от Оперативна програма 

„Регионално развитие” е осигурена ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св. Св . 
Кирил и Методий”. Общият размер на средствата за трите проекта на община Димово по 
Оперативните програми е 668 704 лв.  

Екипът на ОИЦ-Видин и представителите на Общински съвет-Димово обсъдиха и формите за 
разширяване на сътрудничеството между двете организации. Председателят на Съвета 
Светослав Славчев посочи, че информацията, която разпространява ОИЦ, трябва да достигне 

до всеки гражданин, за да се използват в максимална степен възможностите на Европейските 
фондове.  
 

http://www.44paralel.com/politiki-4106
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Дата: 15.11.2012  

Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-99952.html  
Брой думи: 323  

 
 
Резюме: С две нови проектни предложения по Оперативните програми ще кандидатства 

община Белоградчик. По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в 
общността" общината ще изгради център за настаняване от семеен тип.  

 
Заглавие: Община Белоградчик – с два нови проекта по Оперативните програми  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: С две нови проектни предложения по Оперативните програми ще кандидатства община 
Белоградчик. По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да 

не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността" 
общината ще изгради център за настаняване от семеен тип. Така ще се осъществи 
деинституционализация на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Надежда “ в 

Белоградчик.  
По Оперативна програма „Административен капацитет“ местната власт в „града на скалите“ ще 
кандидатства с проект по по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация" за общини, чиято цел е да осигури възможност за служителите в общинските 
администрации да се обучават съобразно техните компетенции и нужди от обучение.  
Информацията за изготвените проектни предложения на община Белоградчик обяви заместник -

кметът Росен Младенов на среща с общинската администрация, организирана от Областен 
информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Акцент в информационния ден бяха процедури по 
Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“.  
Експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков представи и 
възможностите на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и Финансовият 

механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежки финансов 
механизъм 2009 – 2014 г., защото те могат да разширят проектната активност на община 
Белоградчик - първа по брой договорени проекти по Оперативните програми сред по-малките 

като брой население общини от област Видин. Общината е договорила общо 7 проекта, от 
които два са в процес на изпълнение, четири са регистрирани и един е приключен. Проектите 
са финансирани от Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Околна среда” и 

„Регионално развитие”. 4 807 684 лева са средствата инвестирани от Оперативните програми в 
Община Белоградчик от началото на програмния период.  
ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 

Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.  
 

http://news.myvidin.com/about-99952.html
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Дата: 15.11.2012  

Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/395073.html  
Брой думи: 446  

 
 
Резюме: Министърът на образованието, младежта и науката проф. д.и.н. Сергей Игнатов ще 

открие днес, 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.  

 
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 днес, 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.  

 

http://news.plovdiv24.bg/395073.html
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Дата: 15.11.2012  

Източник: www.duma.bg  
Връзка: http://www.duma.bg/node/43000  
Брой думи: 153  

 
 
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.  
 
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.  

 

http://www.duma.bg/node/43000
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Дата: 15.11.2012  

Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/100-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D

0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5 -news38888.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. 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.  
 
Заглавие: 100 млн. лв. допълнително 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./МИЕТ  

 

http://www.economynews.bg/100-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news38888.html
http://www.economynews.bg/100-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news38888.html
http://www.economynews.bg/100-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news38888.html
http://www.economynews.bg/100-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news38888.html
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Дата: 15.11.2012  

Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-news.net/show/28784_bylgariya%20e%20sred%20dyrjavite%20s%20nai-
byrzo%20podobryavane%20na%20energiinata%20efektivnost%20_bg/   

Брой думи: 1367  
 
 

Резюме: Енергийният интензитет на икономиката през 2020 г. да е само два пъти по-висок от 
средноевропейския, цели стратегията за енергийна ефективност на президентството  
 

Заглавие: България е сред държавите с най-бързо подобряване на енергийната 
ефективност  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Енергийният интензитет на икономиката през 2020 г. да е само два пъти по-висок от 
средноевропейския, цели стратегията за енергийна ефективност на президентството  

Безлихвени кредити за още 100 млн.лв. ще получат българските за мерки за енергийна 
ефективност, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по 
време на конференцията "Инвестиционни механизми за енергийна ефективност". Събитието бе 

организирано от Българското училище за политика "Димитър Паница" и Посолството на 
Федерална република Германия у нас.  
Според министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна 

ефективност в България 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. 

Друга възможност 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 
е броят на училищата, болниците и детските градини.  

Всички програми под шапката на Агенцита за енергийна ефективносг?  
Енергийната ефективност е приоритет на българския президент, каза икономическият му 
съветник Евгени Ангелов, който обяви т.нар. президентска стратегия за енергийна ефективност. 

Целта е енергийният интензитет на икономиката ни през 2020 г. да е само 2 пъти по-голям от 
средноевропейския. За сравнение през 2010 г. той е 4,8 пъти по-голям, подчерта Ангелов.  
Всички програми за енергийна ефективност са на стойност 1,5 млрд.евро и това е позитивната 

страна. Броят на тези програми е 25, но още не се знае как те си взаимодестват, коментира той, 
като допълни, че трябва да се тръси обединяващ механизъм между тях.  
В този смисъл, подчерта, в момента се обсъжда дали не трябва да се върне статута на 

Агенцията за енергийна ефективност, която да координира всички тези програми, които 
действат сега "на парче" и са под шапката на три министерства. Като пример за положителен 
ефект от едно такова обединение той посочи случая с  концесиите.  

Eдин от най-важните елементи на енергийната политика в Германия e eнергийната 
ефективност, посочи от своя страна посланикът на ФРГ у нас Матиас Хьофнер. Според него 
политиците днес трябва да създадат рамката за подкрепа на енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници. Това е и пътят да противодействаме на климатичните 
промени.  
Енергиен пазар в преход  

Изчерпването на конвенционалните ресурси до 2050 ще предизвика временно намаляване на 
енергийното потребление. То ще започне да нараства отново въз основа на нарастването на 
енергията от възобновяеми източници, коментира Красимир Найденов от Агенцията за 

устойчво развитие. Според него повишаването на енергийната ефективност трябва да запази 
полезно използваната енергия и да компенсира намаляването на конвенционалната енергия до 
заместването й с енергия от възобновяеми източници.  

Енергията струва на всеки един от нас една четвърт от паричното потребление и 80% от 
крайната енергия.  
Енергийната ефективност е абсолютно задължителна в този момент. Ние малко изоставаме с 

потенциала на ВЕИ, но имаме възможност да наваксаме. Към настоящия момент 
инсталираните мощности от ВЕИ са над 3700 МВтч, като до края на годната те ще достигнат 
4000 МВтч, каза той.  

http://www.3e-news.net/show/28784_bylgariya%20e%20sred%20dyrjavite%20s%20nai-byrzo%20podobryavane%20na%20energiinata%20efektivnost%20_bg/
http://www.3e-news.net/show/28784_bylgariya%20e%20sred%20dyrjavite%20s%20nai-byrzo%20podobryavane%20na%20energiinata%20efektivnost%20_bg/
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По пътя към устойчивот енергийно развитие търсенето на енергия на вътрешния пазар ще 

намалява. Това обаче означава, че намаляването на продадените количества ще бъде 
последвано от увеличаване на цената на енергията от конвенционални източници.  
В перспектива това означава, че центе на енергията ще нарастват до достигане на цените от 

ВЕИ. В същото време заради намаленото потребление ще се получи излишък от генериращи 
мощности и нарастване на възможностите за износ на енергия, коментира експертът.  
По пътя към устойчиво развитие ще се увеличава обаче произведената енергия при крайния 

потребител. Разликатата между производители и потребители на енергия и зависимостта на 
потребителя от доставчика ще намалява, като в същото време ще се увеличава броят на 
автономните, индивидуални енергийни системи. От своя страна това поражда необходимостта 

от "интелигентни" мрежи и системи за управление и ще се разшири пазарът за монтаж и 
поддръжка на индивидуални системи.  
Като цяло това означава един съвсем нов, преструктуриран, децентрализиран енергиен пазар. 

Това ще доведе до прехвърляне на капитали от конвенционална енергетика към 
алтернативната енергетика и енергийната ефективност - от големи инфраструктурни енергийни 
обекти към малки обекти, използващи местния потенциал на възобновяеми източници. Според 

Красимир Наденов ще се засили стремежът за трансформиране на собственост от обществени 
към индивидуални системи. При целият този твърде мащабен процес на преструктуриране в 
прогнозата си Наденов допуска и пораждането на конфликт между собствениците на 

обществени мрежи и собственици на малки обекти.  
Експертът прогнозира също, че движещите сили на този преход ще бъдат дистрибуторите, 
търговците на енергия, сградите ще са ключови обекти за енергийната ефективност, а 

решаваща роля за ще има собствеността.  
По отношение на енергийната интензивност, експертът посочи, че първичната енергийна 
интензивност на страната ни е с 65 % по-висока от другите страни в ЕС, а крайната енергийна 

интензивност е по-висока с 35 %.  
Независимо, че нашата икономка е енергийно интензивна, потенциалът за енергийни 
спестявания е по-малък от общоприетия, посочи експертът. Според него по-лошият индикатор 

за първичната енергийна интензивност е следствие от голям дял на електроенергията в 
крайното потребление.  
Конкурентоспособността на нашата икономика силно зависи от цените на енергията.  

Ако цените на енергията се повишават по-бързо от подобряването на енергийната 
ефективност, конкурентоспособността ще се влоши, е един от ключовите изводи на експерта. 
Ако поддържаме конкуренцията на занижени цени на енергията, ако продължаваме така 

влизаме в спиралата на сериозен конфликт, смята той.  
Изследването на Красимир Наденов сочи, че България е сред държавите с най-бързо 
подобряване на енергийната ефективност (около 2.5 %/год.), а при приетата национална цел 

около 1 %/годишно, съществува значителен допълнителен резерв .  
България се движи много бързо за подобряване на енергийната ефективност.  
Ключов недостатък на нашите мерки е, че те не са пазарно ориентирани, смята той, като 

подчерта, че потенциалът за спестяване на енергия в България не е толкова голям, колкото са 
популярните оценки.  
Според него изпълнението на политиката по енергийна ефективност е ключов елемент за 

социално (устойчиво) развитие.  
В условията на изоставане на доходите подобряването на енергийната ефективност на 
домакинствата е единствения начин да се запази достигнатия енергиен комфорт, каза 

Найденов, като допълни, че ускореното изпълнение на мерки по енергийната ефективност в 
сгради е тест за способността на обществото да върви към устойчиво развитие.  
ЕБВР в помощ на газификацията  

Александър Хаджииванов от ЕБВР подчерта, че банката има разработена индивидуална 
стратегия за подкрепа на мерки за енергийн ефективност за всяка страна, вкл. И за България.. 
В тази стратегия един от приоритетите е сградния сектор, посочи той, като припомни, че по 

отношение на жилищния сектор от доста години вече банката осъществява програмата REECL, 
която действа изключително успешно в България.  
В момента ЕБВР планира да започне преговори с МИЕТ и Международен фонд Козлодуй за 

осъществяване на съвместна програма с газоразпределителните дружества за газифициране 
на българските домове. Предварителните намерения, според Хаджииванов са програмата да 
стартира със сумата от 50 млн.лв.  

Представителят на ЕБВР коментира и добрите практики и резултати по програма FLAG, както и 
дейността с Esco компаниите.  
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Участниците във форума обсъждаха и потенциалната роля на България като регионален 

център на ЕС за развитие и финансиране на енергийна ефективност и новите икономически 
изследвания за това как целите на ЕС за енергийна ефективност ще повлияят върху 
националните икономики. Десислава Йорданова от МРРБ обърна внимание върху стартиралата 

неотдавна Програма за обновяване на българските домове.  
Специалистите имаха възможност да се запознаят със стандарта за сгради с почти нулево 
потребление на енергия за България и да дискутират какво означава той за строителната 

индустрия, трудовия пазар, енергийните нужди на сградите.  
В рамките на събитието бе разпространен и документ "Финансиране на енергийната 
ефективност в България", разработен от Българското училище за политика "Димитър Паница". 

В него се прави преглед на съществуващите инструменти и механизми за финансиране и се 
поставят въпроси, които трябва да бъдат взети предвид в процеса на разработване на бъдещи 
мерки за енергийна ефективност в България.  

С близо 5 млн. тона ще намалеят емисиите въглероден двуокис, ако България започне да строи 
сгради с почти нулево енергийно потребление. Спестената енергия ще е близо 17TWh. Такива 
са заключенията от специален анализ за България, направен от Европейския институт за 

характеристики на сградите (BPIE). Анализът бе представен от Оливър Рапф, директор на 
BRIE. Според друго изследване на BRIE – за целия Европейски съюз, ако след 2020 година 
всички държави членки започнат да строят само сгради с почти нулево потребление на 

енергия, това ще създаде 345 000 нови работни места в строителството, свързаните с него 
индустрии и иновациите. Пак там се посочва, че необходимите инвестиции са около 62 млрд. 
евро на година.  
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Резюме: Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов днес откри 
новопостроения комплекс в Ректората на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".  
 

Заглавие: Сергей Игнатов преряза лентата на две нови сгради на ПУ (галерия)  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов днес откри 
новопостроения комплекс в Ректората на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".  
Комплексът се разпростира на 865 квадратни метра и е построен със средства на учебното 

заведение. Стойността му е 720 000 лева.  
Представители на Пловдивска митрополия направиха водосвет на новия комплекс.  
В едната 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 освен министърът на образованието проф. д.и.н. 
Сергей Игнатов, присъстваха зам.-кметът Стефан Стоянов, ректорът на ПУ „Паисий 
Хилендарски” доц. д-р Запрян Козлуджов, преподаватели и студенти.  

 

http://www.snews.bg/bg/statiya/sergey-ignatov-preryaza-lentata-na-dve-novi-sgradi-na-pu-galeriya:23853
http://www.snews.bg/bg/statiya/sergey-ignatov-preryaza-lentata-na-dve-novi-sgradi-na-pu-galeriya:23853
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Резюме: Чрез фонда за енергийна ефективност ще финансираме общините допълнително със 

100 млн. лв. при преференциални условия, обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма по време на конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“, 
съобщиха за „1към1“.  

 
Заглавие: Добрев: Чрез фонда за енергийна ефективност осигуряваме 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, обяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма по време на конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“, 
съобщиха за „1към1“.  

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 ОП „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.  

 

http://www.1kam1.com/news/otstranata/9086
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Резюме: Коментира се възможност за безлихвени кредити с тригодишен гратисен период.  

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.  
 

Заглавие: Общините ще получат допълнителни 100 млн. лв финансиране за енергийна 
ефективност  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Коментира се възможност за безлихвени кредити с тригодишен гратисен период.  
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.  
Най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна ефективност е оперативната 

програма "Конкурентоспособност" чрез схемата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", коментира Добрев. 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, каза министърът. 
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. 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57043

