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Медиен мониторинг – обобщение
21.11.2012 г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

5

Телевизии и радиостанции
Дата: 20.11.2012
Източник: БТВ
Предаване: Тази сутрин
Място на материала:
Продължителност в мин.: 3
Брой думи: 332

Текст: Един от лидерите у нас в производството на опаковъчни материали за индустрията и
бита е усвоил през последните 2 години около 5,5 млн.лв. по европроекти и е разкрил 100
работни места. Успехът и бързите темпове на развитие заводът дължи на ОП
„Конкурентоспособност” към МИЕТ.
Румен Костов, изпълнителен директор: Общата стойност на проекта е около 5 млн. лв.
Успяхме да закупим няколко големи линии, една от които е най-голямата в региона, може би и
на Балканите, за директно рециклиране на отпадъци, което е свързано не само с
производството на суровина за нашето основно производство, но и косвено с опазване на
околната среда. Закупихме няколко, две екструдерни линии, които също са новост за България
и ни позволяват производството на индустриални опаковки, които преди са се внасяли
изключително от чужбина. Закупени са още няколко линии за конфекциониране, с което се
увеличава общият капацитет на производството.
Резултатът – затворен технологичен цикъл и 100% оползотворяване на опаковките, които
заводът произвежда. А общите мощности за рециклиране вече надхвърлят 700 тона на месец.
Румен Костов: За бизнеса като цяло може да се каже, че основното предимство е
възможността за технологично обновление. Тъй като не може да се разчита единствено и
дългосрочно на евтината работна ръка като конкурентно предимство при нас, за повишаване на
индивидуалната производителност, за повишаване на качеството много важно е
технологичното обновление на предприятието.
С предоставената финансова помощ за технологична модернизация предприятието успява да
внедри нови производствени линии и по този начин да увеличи производствения си капацитет.
Йордан Марков, финансов мениджър: С помощта на средствата от европейските проекти е
възможно да се закупят по-високотехнологични линии от по-класни производители в Европа и
света. Иначе бихме могли да закупим подобни линии, но не на такова високотехнологично ниво,
не толкова иновативни, не толкова добри като показатели.
На ден от дават производствени сектора във Велико Търново излизат между 70 и 80 тона
готова продукция. Полиетиленовите опаковки са предимно за износ. Заводът разполага с
клонова мрежа в по-големите градове на страната. Към момента производствените и
дистрибуторски структури осигуряват работа на над 550 души.
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Резюме: Един от лидерите у нас в производството на опаковъчни материали за индустрията и
бита е усвоил през последните 2 години около 5,5 млн.лв. по европроекти и е разкрил 100
работни места. Успехът и бързите темпове на развитие заводът дължи на ОП
„Конкурентоспособнос т” към МИЕТ.
Румен Костов, изпълнителен директор: Общата стойност на проекта е около 5 млн. лв.
Успяхме да закупим няколко големи линии, една от които е най-голямата в региона, може би и
на Балканите, за директно рециклиране на отпадъци, което е свързано не само с
производството на суровина за нашето основно производство, но и косвено с опазване на
околната среда. Закупихме няколко, две екструдерни линии, които също са новост за България
и ни позволяват производството на индустриални опаковки, които преди са се внасяли
изключително от чужбина. Закупени са още няколко линии за конфекциониране, с което се
увеличава общият капацитет на производството.
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Дата: 20.11.2012
Източник: ТВ7
Предаване: Добро утро, България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 71
Резюме: Експерти от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ започнаха
обучението на бенефициенти, с които са подписани договори за финансиране по програма
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Целта е да бъдат избегнати
грешки, които са допускани при предходни процедури. Днес в София ще се проведе вторият
ден на обученията. Бюджетът по програмата тази година беше увеличен с над 85 млн.лв. и така
121 кандидати повече ще могат да сключат договори.
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Текст: Експерти от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ започнаха
обучението на бенефициенти, с които са подписани договори за финансиране по програма
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Целта е да бъдат избегнати
грешки, които са допускани при предходни процедури. Днес в София ще се проведе вторият
ден на обученията. Бюджетът по програмата тази година беше увеличен с над 85 млн.лв. и така
121 кандидати повече ще могат да сключат договори.
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Национални печатни медии
Дата: 21.11.2012
Източник: в. Преса
Страница: 3
Брой думи: 98
Резюме: Вътрешният пазар е изключително свит, затова българските фирми търсят партньори
в чужбина чрез интернет. От миналата година работи експортен портал, в който дребният
бизнес предлага стоките си. Има оферти за всичко - от гъба кладница до ИТ продукти.
Предприятията участват и в международни изложения, които се финансират с пари по ОП
"Конкурентоспособност". До момента навън са представили стоките си 637 фирми, като 32% от
тях отчитат ръст в износа.
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Заглавие: Фирмите търсят контакти по интернет
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Вътрешният пазар е изключително свит, затова българските фирми търсят партньори в
чужбина чрез интернет. От миналата година работи експортен портал, в който дребният бизнес
предлага стоките си. Има оферти за всичко - от гъба кладница до ИТ продукти. Предприятията
участват и в международни изложения, които се финансират с пари по ОП
"Конкурентоспособност". До момента навън са представили стоките си 637 фирми, като 32%
от тях отчитат ръст в износа.
"Марин Батуров" например ще изнася естествени камъни от Родопите за Англия. Контактът е
направен на изложението "Екобилд" в Лондон през март т.г. Гнайсът се добива в кариера в
Ивайловград.
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Регионални печатни медии
Дата: 19.11.2012
Източник: в. Ние, Видин
Страница: 4
Брой думи: 288
Резюме: От възможностите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
(ОПРЧР) ще се възползва както бизнесът, така и Община Димово. Това стана ясно миналата
седмица по време на среща в Димово между общинската администрация, представители на
бизнеса и екипа на Областен информационен център - Видин (ОИЦ-Видин). Община Димово е
поискала, поради доказаната ефективност и ползите, които дава на местната общност,
удължаване с шест месеца на проекта за предоставяне на услугата "личен асистент".
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Заглавие: Община Димово работи активно по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От възможностите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
ще се възползва както бизнесът, така и Община Димово. Това стана ясно миналата седмица по
време на среща в Димово между общ инската администрация, представители на бизнеса и
екипа на Областен информационен център - Видин (ОИЦ-Видин). Община Димово 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.
Пред общинските съветници и представители на бизнеса експертът Цветомир Ценков е
информирал за 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".
На срещата е представен и напредъкът по Оперативните програми в област Видин.
Договорените средства в региона до 01.11.2012 г., съгласно ИСУН, са 47 077 926 лв. Сключени
са 75 договора с 43 бенефициента, съобщават от ОИЦ - Видин.
19.11.2012 г.
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Дата: 19.11.2012
Източник: в. Ние, Видин
Страница: 4
Брой думи: 265
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. Така ще се осъществи
деинституционализация на Дома за деца, лишени от родителски грижи "Надежда" в
Белоградчик.
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Заглавие: 4 807 684 лева от Оперативните програми в Община Белоградчик
Подзаглавие:
Автор: Цветомир ЦЕНКОВ, Експерт "Комуникация, информация и логистика"
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 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 заместниккметът 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 Норвеж ки 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.
19.11.2012 г.
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Периодични печатни издания

Медиен мониторинг | 11/16/2012

Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 20.11.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2012/11/20/1951102_delian_dobrev_reklamira_bulgariia_s_ev
tinata_rabotna/
Брой думи: 188
Резюме: Стратегическото географско положение, 10-процентните данъци, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС са
основните предимства на България за чуждестранните инвеститори, които министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изтъкна пред представители на китайския
бизнес на форума "Инвестирай в България" в Шанхай. Това съобщи пресцентърът на
министерството.
Форумът е организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board с финансиране по оперативната програма "Конкурентоспособност".
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Заглавие: Делян Добрев рекламира България с евтината работна ръка пред инвеститори
от Китай
Подзаглавие:
Автор:
Текст:
Стратегическото географско положение, 10-процентните данъци, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС са
основните предимства на България за чуждестранните инвеститори, които министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изтъкна пред пред ставители на китайския
бизнес на форума "Инвестирай в България" в Шанхай. Това съобщи пресцентърът на
министерството.
Форумът е организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board с финансиране по оперативната програма "Конкурентоспособност".
Добрев подчерта, че България е пример за финансова стабилност след кризата и има сключени
68 споразумения за избягване на двойното данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай,
САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните инвестиции.
Българският министър е рекламирал и възможностите за туризъм - комбинацията от море и
планини, минералните извори, историята и културното наследство.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика присъстваха на форума. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ
10 в китайската автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies,
Yutong Bus – компания, специализирана в производството на автобус и, чиито дневен капацитет
е повече от 210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co., информира
пресцентърът.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1719755
Брой думи: 511

Заглавие: Министър Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след
кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Шанхай. България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на
форум „Инвестирай в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai
Foreign Investment Development Board, съобщиха от пресцентъра на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от
Оперативна програма „Конкурентоспособност” и цели да представи инвестиционните
предимства на България пред потенциални инвеститори от приоритетни сектори за
икономиката. Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника,
химическа промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат
подробности за инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ
10 в китайската автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies,
Yutong Bus – компания, специализирана в производството на автобуси, чиито д невен капацитет
е повече от 210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Делян Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Делян Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и
привлекателността на България като туристическа дестинация. Забележителната природа и
климат, неповторимата комбинация от море и планини, богатството на повече от 600
минерални извора, древната история и уникалното културно наследство са сред факторите за
развитие и предлагане на разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През
2011 г. приходите от международен туризъм в България са над 2.8 млрд. евро. Близо 9
милиона са чуждестранните посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Делян Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг
Ксин Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ
и Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
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Резюме: Шанхай. България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на
форум „Инвестирай в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai
Foreign Investment Development Board, съобщиха от пресцентъра на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
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По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12450101
Брой думи: 513

Заглавие: 150 китайски фирми изслушаха презентацията на министър Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум „Инвестирай
в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от Оперативна програма
„Конкурентоспособност” и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната.
Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската автомобилна индустрия,
телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus – компания, специализирана
в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от 210 броя, производителят
на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Делян Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас.
Стратегическото географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, найевтината висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън
ЕС и други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане
на повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Делян Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и
привлекателността на България като туристическа дестинация. Забележителната природа и
климат, неповторимата комбинация от море и планини, богатството на повече от 600
минерални извора, древната история и уникалното културно наследство са сред факторите за
развитие и предлагане на разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През
2011 г. приходите от международен туризъм в България са над 2.8 млрд. евро. Близо 9
милиона са чуждестранните посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Делян Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг
Ксин Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ
и Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините, отбелязват
от министерството.
„Българското правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които
намаляване на административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства“,
каза Ванг Ксин Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още
повече контактите между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум Инвестирай в
България, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
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фирми да получат още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни
още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12450865
Брой думи: 497

Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на Б ългария като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средств а, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.

Медиен мониторинг | 11/16/2012

Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум “Инвестирай
в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за ф инансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г . приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза минис търът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум “Инвестирай
в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да нау чат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа. Министър Добрев представи пред
китайския бизнес предимствата на България като инвестиционна дестинация и покани
компаниите да инвестират у нас. Стратегическото географско положение, 10% корпоративен
данък, 10% плосък данък, най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа,
безвизовият транзит за страните извън ЕС и други бяха изтъкнати като част от основните
преимущества на страната ни за привличане на повече инвестиции. България има сключени 68
споразумения за избягване на двойното данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай,
САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още
Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.

Медиен мониторинг | 11/16/2012

Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум “Инвестирай
в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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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“ утре - 21 ноември, в Брезово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
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Заглавие: Информационен семинар на ОИЦ Пловдив в Брезово
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“ утре - 21 ноември, в
Брезово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината. 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.
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Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито д невен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум “Инвестирай
в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
“Конкурентоспособност“ и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката. Повече от 150 китайски
компании от секторите машиностроене, електроника, химическа промишленост, логистика и
други, се включиха в събитието, за да научат подробности за инвестиционния климат в
страната.
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между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 12450420
Брой думи: 226
Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум “Инвестирай
в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум “Инвестирай
в България“, организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
“Конкурентоспособност“ и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката. Повече от 150 китайски
компании от секторите машиностроене, електроника, химическа промишленост, логистика и
други, се включиха в събитието, за да научат подробности за инвестиционния климат в
страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската автомобилна индустрия,
телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus - компания, специализирана
в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от 210 броя, производителят
на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други. Делян Добрев подчерта, че българската икономика
запазва растеж, въпреки финансовите и икономическите трудности в Европа и света. По
неговите думи финансовите индикатори са забележителни не само за региона, но и за цяла
Европа. Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_1313606586
Брой думи: 497

Заглавие: Делян Добрев убеждава китайския бизнес да инвестира у нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум „Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП „Конкурентоспособност" и цели
да представи инвестиционните предимства на България пред потенциални инвеститори от
приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции.
България има сключени 68 споразумения за избягване на д войното данъчно облагане със
страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните
инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник председателят на Комисията по търговия на Шанхай В анг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум „Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action= news&id=624384
Брой думи: 128
Резюме: Смолян. Областен информационен център – Смолян организира информационна
среща в община Смолян на тема: „Инициативата JEREMIE – подкрепа за бизнеса. Актуални
възможности за финансиране на проектни предложения от ОП „Конкурентноспособност“ и ОП
„Развитие на човешките ресурси“.
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Заглавие: В Смолян представят информация за подкрепа на малкият и среден бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Смолян. Областен информационен център – Смолян организира информационна среща
в община Смолян на тема: „Инициативата JEREMIE – подкрепа за бизнеса. Актуални
възможности за финансиране на проектни предложения от ОП „Конкурентноспособност“ и ОП
„Развитие на човешките ресурси“. Това съобщи Андреана Трифонова, управител на
Информационният център. Срещата ще се проведе днес от 10:30 ч. в община Смолян.
Основната цел на форума е запознаване със спецификата за подкрепа на малките и средни
предприятия в рамките на инициативата JEREMIE, както и с актуалните възможности за
финансиране, които са насочени към бизнеса, и които ще бъдат актуални през тази и
следващата година. В срещата се очаква да вземат участие представители на малките и
средни предприятия от Смолянска област, а информацията ще бъде представена от Областния
информационен център-Смолян, Бюро по труда – Смолян и банки.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action= news&id=624586
Брой думи: 314
Резюме: Смолян. В община Смолян се проведе информационна среща с представители на
малкият и среден бизнес в Смолян, Бюро по Труда и представители на банкови клонове,
предаде репортер на Радио „Фокус”-Смолян.
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Заглавие: Смолянски предприемачи се запознаха с инициативата JEREMIE н а ЕС за
финансиране на бизнеса
Подзаглавие:
Автор: Павлина ЧАВДАРОВА
Текст: Смолян. В община Смолян се проведе информационна среща с представители на
малкият и среден бизнес в Смолян, Бюро по Труда и представители на банкови клонове,
предаде репортер на Радио „Фокус”-Смолян. Срещата бе организирана от Областният
Информационен Център в Смолян, като идеята бе да запознае местните бизнесмени с
инициативата JEREMIE. Тя е свързана с подкрепа на бизнеса чрез различни възможности под
формата на продуктови портфейли и фондове, и се реализира със средства от ЕС в рамките на
ОП „Конкурентноспособност”. Росена Милушева-експерт в ОИЦ-Смолян, представи
информация за подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни
предприятия в ЕС чрез тази инициатива. По думите й JEREMIE е холдингов клон и като такъв
предоставя финансиране на микро, малки и средни предприятия индиректно чрез финансовите
продукти, които се управляват от финансови посредници, а именно банките. Те от своя страна
предоставят на крайните бенефициенти заеми и дялов капитал. Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма е определило бюджет по приоритетна ос
3 на ОП
„Конкурентноспособност” в размер на 199 милиона евро, които са за изпълнение по
инициативата JEREMIE. Но тъй като има изискване за набиране на частен капитал в
допълнение към публичното финансиране по JEREMIE се добавя и частно такова в резултат от
което общата сума в инициативата възлиза на 563 мил.евро, насочени към подкрепа на
българските микро, малки и средни предприятия. Бюд жета в рамките на инициативата
JEREMIE в България е 78, 4 млн.евро. Също така ресурсът, който се осъществява от
финансовите посредници е 5 пъти по-голям от предоставения по инициативата и така общия
бюджет по инструмента възлиза на 392 млн.евро.
В срещата в община Смолян участваха представители на 5-те основни банкови клонове, които
управляват гаранционния фонд на JEREMIE, и от които всъщност могат да се възползват
малките и средни предприятия в Смолян. В рамките на информационната среща местните
бизнесмени отправиха своите въпроси към Областният Информационен Център в Смолян и
към местните банки за възможностите за кандидатстване по инициативата JEREMIE.
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Дата: 20.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1641530
Брой думи: 347

Заглавие: Делян Добрев рекламира България пред китайски инвеститори
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Стратегическото географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък,
най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните
извън ЕС. Това са основните предимства на България за чуждестранните инвеститори, които
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изтъкна пред
представители на китайския бизнес на форума "Инвестирай в България" в Шанхай, съобщиха
от пресцентърът на министерството.
Форумът е организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board с финансиране по оперативната програма "Конкурентоспособност".
България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното данъчно облагане със
страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните
инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Резюме: Стратегическото географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък,
най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните
извън ЕС. Това са основните предимства на България за чуждестранните инвеститори, които
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изтъкна пред
представители на китайския бизнес на форума "Инвестирай в България" в Шанхай, съобщиха
от пресцентърът на министерството.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай на форум "Инвестирай в
България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Съвета за чуждестранни
инвестиции и развитие на Шанхай, съобщи за БТА МИЕТ.
Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП "Конкурентоспособност" и цели
да представи инвестиционните предимства на България пред потенциални инвеститори от
приоритетни сектори за икономиката.
Над
150
китайски
компании
от секторите
машиностроене,електроника,
химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По думите финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа. Той представи пред китайския бизнес
предимствата на България като инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират
у нас. Стратегическото географско положение, 10 на сто корпоративен данък, 10 на сто плосък
данък, най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит
за страните извън ЕС и други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната
ни за привличане на повече инвестиции.
България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното данъчно облагане със
страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните
инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4,7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22 на сто
спрямо 2010 година, достигайки 2,2 млрд. долара. Добрев изтъкна пред представителите на
китайския бизнес и привлекателнос тта на България като туристическа дестинация.
Забележителната природа и климат, неповторимата комбинация от море и планини,
богатството на повече от 600 минерални извора, древната история и уникалното културно
наследство са сред факторите за развитие и предлагане на разнообразен туристически
продукт в страната, посочи Добрев.
През 2011 г. приходите от международен туризъм в България са над 2,8 млрд евро. Близо 9
милиона са чуждестранните посетители, от които над 6,3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините.
Българското правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които
намаляване на административната тежест и ускорено усвояване на европейските
средства, каза Ванг Ксин Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира
още повече контактите между двете страни. Днешният форум е добра възможност за
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай на форум "Инвестирай в
България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Съвета за чуждестранни
инвестиции и развитие на Шанхай, съобщи за БТА МИЕТ.
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китайските фирми да получат още по-добра представа за инвестиционния климат в България,
допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете
страни, се отбелязва в заключение на съобщението на МИЕТ.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това к аза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа. Министър Добрев представи пред
китайския бизнес предимствата на България като инвестиционна дестинация и покани
компаниите да инвестират у нас. Стратегическото географско положение, 10% корпоративен
данък, 10% плосък данък, най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа,
безвизовият транзит за страните извън ЕС и други бяха изтъкнати като част от основните
преимущества на страната ни за привличане на повече инвестиции. България има сключени 68
споразумения за избягване на двойното данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай,
САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още
Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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Заглавие: Информационен семинар на ОИЦ Пловдив в Брезово
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" утре - 21 ноември, в Брезово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
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
изнесена информация и за отворените все още схеми "Първа работа", "Подкрепа за заетост",
"По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост", "Отново на работа", "Старт в
администрацията", "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" утре - 21 ноември, в Брезово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвес тирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
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По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след к ризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и дру ги.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа. Министър Добрев представ и пред
китайския бизнес предимствата на България като инвестиционна дестинация и покани
компаниите да инвестират у нас. Стратегическото географско положение, 10% корпоративен
данък, 10% плосък данък, най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа,
безвизовият транзит за страните извън ЕС и други бяха изтъкнати като част от основните
преимущества на страната ни за привличане на повече инвестиции. България има сключени 68
споразумения за избягване на двойното данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай,
САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още
Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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Заглавие: Делян Добрев в Китай: България има най-евтината висококвалифицирана
работна ръка в Европа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Стратегическото географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък,
най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните
извън ЕС. Това са основните предимства на България за чуждестранните инвеститори, които
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изтъкна пред
представители на китайския бизнес на форума "Инвестирай в България" в Шанхай, съобщиха
от пресцентърът на министерството.
Форумът е организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board с финансиране по оперативната програма "Конкурентоспособност".
България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното данъчно облагане със
страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за насърчаване на чуждестранните
инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Резюме: Стратегическото географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък,
най-евтината висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните
извън ЕС. Това са основните предимства на България за чуждестранните инвеститори, които
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изтъкна пред
представители на китайския бизнес на форума "Инвестирай в България" в Шанхай, съобщиха
от пресцентърът на министерството.
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Заглавие: Добрев: България е пример за финансова стабилност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus –
компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
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По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.

39

Дата: 20.11.2012
Източник: www.economynews.bg
Връзка:http://www.economynews.bg/150%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83% D0%B C-news39046. html
Брой думи: 499

Заглавие: 150 китайски компании на български форум
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.Това съобщава МИЕТ.
Повече от 150 китайски компании от секторите машинос троене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus –
компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва рас теж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.Това съобщава МИЕТ.
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между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Заглавие: Брюксел плаща на 100 000 наши
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От лятото насам безработицата расте и през октомври чукна 11%. В същото време и в
кризата бизнесът се оплаква от дефицит на кадри. Могат ли европарите за заетост и обучение
да изкарат пазара на труда от този "параграф 22"? Колко българи вземат "заплата" от Брюксел?
Колко средства ще похарчи държавата догодина за заетост и социални дейности? И има ли
българи, които ще посрещнат Коледа и Нова година на празна трапеза - заради забавени
заплати? "Стандарт" попита социалния министър Тотю Младенов.
- Г-н Младенов, от лятото насам безработицата расте. За октомври е 11%, притеснен ли сте?
- В края на октомври според броя на регистрираните в бюрата по труда нивото на безработица
е 11%. Средно за деветмесечието на годината също е 11%. Според Националния
статистически институт (НСИ) пък за деветмесечието е 11,5%. Виждате, че вече се скъсява
много разликата между това, което отчита Агенцията по заетостта, и НСИ. Бюрата по труда
отвориха 600 изнесени работни места в страната и стигат до малките селища и така много
обезкуражени и икономически неактивни лица се регистрират като безработни. И да се включат
в различни мерки и програми за обучение и заетост. Неслучайно в момента 70 000 души в
цялата страна работят, благодарение на тях.
- Да, но безработицата е по-голяма в сравнение с 2011 г. - въпреки активирането на толкова
европейски схеми?
- За съжаление кризата все още силно се чувства, особено в малките и средните предприятия.
Месечно все още потокът от хора, които биват освобождавани, е много голям и се опитваме да
компенсираме с тези програми.
- Ако не беше европрограмата "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), колко щеше да е
безработицата днес?
- С около 2-3% по-висока, а може и повече. Защото тези 70 000 души са само заетите, не
говорим
за
хилядите
безработни,
преминали
допълнителна
квалификация
или
преквалификация и запазили работата си или намерили нова. Т.е. ако не е финансирането по
ОП РЧР, както и от Националния план за насърчаване на заетостта с пари от бюджета,
безработицата щеше да е много по-висока.
- И догодина ли ще се залага основно на това?
- Догодина не очакваме сътресения на пазара на труда. Безработицата ще е средно между 11 и
12%, както през 2012. В Националния план по заетостта са предвидени 73 млн. лв. Къ м тях,
като прибавим 379 млн. лв. от ОП РЧР, стават общо 452 млн. лв. за заетост и обучение. И аз се
надявам, че ако сега работят 70 000, благодарение на тези мерки догодина ще са над 100 000.
Над 5600 млади хора стажуват вече във фирмите, като плащаме заплатите и осигуровките им.
Отделно 70 млн. лв. получава бизнесът за подобряване на условията на труд. Всички тези
мерки са глътка въздух за малките и средните фирми и вместо да съкращават, може да
назначават по 2-3 работници.
- Малкият и средният бизнес започна ли активно да кандидатства за евросубсидии за заетост?
- Да, вече навсякъде виждам пълни зали при посещенията ни из страната. Заявките валят и
дори мисля как да укрепим капацитета на Агенцията по заетостта, защото там вече изнемогват
с толкова много проекти и програми. Изключително съм щастлив от интереса към ваучерната
схема за обучение "Аз мога повече". За първи път в България хората се редят на опашка за
знания! Вече разбират, че квалификацията е изключително важна във все по-бързо
променящия се пазар на труда. Мина времето, когато човек започва работа на едно място и се
пенсионира там. Динамиката е изключително голяма, навлизането на информационните
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Резюме: От лятото насам безработицата расте и през октомври чукна 11%. В същото време и в
кризата бизнесът се оплаква от дефицит на кадри. Могат ли европарите за заетост и обучение
да изкарат пазара на труда от този "параграф 22"? Колко българи вземат "заплата" от Брюксел?
Колко средства ще похарчи държавата догодина за заетост и социални дейности? И има ли
българи, които ще посрещнат Коледа и Нова година на празна трапеза - заради забавени
заплати? "Стандарт" попита социалния министър Тотю Младенов.
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технологии е изключително бързо в нашия живот. И човек, за да бъде пригоден, трябва
непрекъснато да се квалифицира. Да не забравяме обаче и другите оперативни програми,
които
също
създават условия
за
наемане
на
нова
работна ръка. Особено
"Конкурентоспособност",
която
набира
скорост.
Все
по-често
подобряването
на
технологичното оборудване в предприятията с пари по нея се съчетава с финансиране по
"Развитие на човешките ресурси" за обучение на работниците, които трябва да обслужват това
оборудване.
- Задълбочава ли се проблемът със забавянето на заплати?
- Мисля, че се овладя. На много места все още има проблеми с неплатени заплати, но се скъси
периодът на забавяне - 1-2, максимум до 3 месеца, и то - не на цялата заплата, а на част от
нея. За последните 3 г. и 4 месеца след намесата на Инспекцията по труда са изплатени над
210 млн. лв. забавени заплати. Тази година са за 56 млн. лв. С 30% са намалели случаите на
работа без трудови договори. А благодарение на съвместните проверки на Инспекцията по
труда и Националната агенция по приходите (НАП) от миналата година досега над 40 000
работещи са преминали от 4- на 8-часов работен ден. За тях се е установило по безспорен
начин, че работят повече от 4 ч. Дал съм разпореждания на Инспекцията по труда следващите
2 месеца да акцентират при проверките си на забавените плащания в цялата страна и да се
предприемат всички законови действия за въздействие върху работодателите да се разплатят.
- Преди година предложихте различни законови промени, които да гарантират защитата на
работниците в случаи на фалит, забавени заплати и осигуровки. Защо още не са факт?
- Обсъждат се все още в комисии, тези дни говорих с министъра на правосъдието. Всички
промени се оказа, че не може да станат толкова бързо. Но ме увериха, че се работи и ще има
предвижване напред.
- По отношение на социалната политика догодина къде ще бъде акцентът?
- Пенсиите. Вдигаме ги средно с 9,3% от 1 април, като за целта ще има 600 млн. лв. повече.
Минималната работна заплата, знаете, става 310 лв. от 1 януари 2013 г. С 10% се увеличава
издръжката на социалните домове и заплатите на работещите в тях. Това са 16 млн. лв. върху
досегашните 160 млн. лв. годишно. Между първо и второ четене на бюджета остана да се търси
възможност да увеличим с още 5% издръжката и заплатите в социалните домове - още 7-8 млн.
лв. допълнително. Ще искам и малко повече пари по Националния план за заетостта, за да
обхванем повече хора с увреждания и млади. Става дума за около 10 млн. лв.
- Няма ли обаче да се появи проблем за бизнеса - толкова много субсидии за младите и в
същото време невъзможност да се освобождават възрастни работници?
- На пазара на труда има място както за млади, така и за възрастни работници. Неслучайно
комбинираме стажантските програми с опитни наставници, които получават допълнително
заплащане за това. Преди 10 г. на всеки 100 излизащи в пенсия влизаха 120 млади работници.
Сега на всеки 100 излизащи в пенсия, влизат 68 млади работници. Виждате колко тежка е
демографската картина. Населението застарява и затова направихме пенсионната реформа в
тази посока - да мотивираме възрастните да оставят колкото може по-дълго на работа. В
същото време подпомагаме младите да работят. Например в националната стратегия за
заетост на младите поехме ангажимент Агенцията по заетостта (АЗ) и Министерството на
образованието (МОМН) да си обменят информация за ранно отпадналите от училище деца и за
тези, които завършват средно или висше образование, с цел до 4 месеца да им бъде намерена
работа или обучение. Резултатите вече започват да се появяват - през второто тримесечие на
тази година с 3% намаляла младежката безработица, в сравнение с първото тримесечие. А за
10-те месеца на годината близо 30 000 млади хора са намерили работа с посредничеството на
бюрата по труда. Непрекъснато се правят борси за младежи. Въпреки кризата бизнесът
изпитва недостиг на работна ръка. Не трябва да пилеем малкия човешки ресурс, който имаме.
- От 2013-а част от инвалидните пенсии трябваше да бъдат извадени от НОИ и да преминат
към социалното подпомагане. Защо няма да се случи?
- Защото се оказа много скъпо. Би струвало на държавата над 35 млн. лв., които няма откъде
да вземем. Затова остават на този етап към НОИ. Но затегнахме режима при отпускането им.
Експертите на НОИ излязоха от лекарските комисии и вече имат право да обжалват решенията
на ТЕЛК и НЕЛК. От януари до края на септември т.г. са проверили 117 674 решения и са
обжалвали 3000 от тях. До момента вече има резултат за 738 обжалвани решения, като при
14% е отказана инвалидна пенсия, а в 27% от случаите е намалял броят на лицата с
инвалидност от 71 до 90%. Работната група по темата препоръча системата на ТЕЛК и НЕЛК да
бъде окрупнена под една шапка към Министерството на здравеопазването (МЗ) и там да се
подобри методологията за експертизата.
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- Как ще коментирате призивите от КТ "Подкрепа" за премахване на втория стълб на
пенсионния модел - задължителните универсални фондове?
- Това беше емоционално изказване. Тристълбовата система е добра. Дали вторият стълб
работи или не, много е рано да се каже. Чак след 10 г. те ще започнат да плащат пенсии за
родените след 31 декември 1959 г. Това са "дълги пари" и ако в дадена година доходността е
била твърде ниска, не означава, че през следващите няма да е по-висока. Но за
професионалните фондове, в които се правят вноските за категорийните работници и ще
започнат да плащат пенсии от 1 януари 2015 г., трябва да се направи задълбочен анализ и да
има дебат.
- Ясно ли е вече дали ще има коледни добавки за пенсионерите и за кои?
- Надявам се да има. Просто от Министерството на финансите помолиха да се изчака краят на
ноември, за да се види каква сума може да се задели и как да бъде разпределена.
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Заглавие: Делян Добрев: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник-председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
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По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.

46

Дата: 20.11.2012
Източник: www.3e-news.net
Връзка:
http://www.3enews.net/show/28889_bylgariya%20e%20primer%20za%20finansova%20stabilnost%20sled%20kriza
ta_bg/
Брой думи: 500

Заглавие: България е пример за финансова стабилност след кризата
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата, заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните предимства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната, съобщиха от икономическото ведомство. Сред тях бяха Jac
Motors, която е сред топ 10 в китайската автомобилна индустрия, телекомуникационната
компания Huawei Technologies, Yutong Bus – компания, специализирана в производството на
автобуси, чиито дневен капацитет е повече от 210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC
Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпрек и финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас.
Стратегическото географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, найевтината висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън
ЕС и други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане
на повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев.
През 2011 г. приходите от международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9
милиона са чуждестранните посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
Министър Добрев и заместник председателят на Комисията по търговия на Шанхай Ванг Ксин
Пинг подписаха преди форума меморандум за икономическо сътрудничество между МИЕТ и
Комисията.
Икономическата политика на правителството получи висока оценка от домакините. Българското
правителство предприе редица мерки за развитие на икономиката, сред които намаляване на
административната тежест и ускорено усвояване на европейските средства, каза Ванг Ксин
Пинг. По неговите думи подписаният днес меморандум ще стимулира още повече контактите
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата, заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board. Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП
"Конкурентоспособност" и цели да представи инвестиционните пред имства на България пред
потенциални инвеститори от приоритетни сектори за икономиката.
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между двете страни. Днешният форум е добра възможност за китайските фирми да получат
още по-добра представа за инвестиционния климат в България, допълни още Пинг.
По думите на председателя на икономическата комисия в Народното събрание Менда
Стоянова, която също участва във форума, българският парламент работи активно за
разширяване на търговско-икономическите връзки и сътрудничеството между двете страни.
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Заглавие: Добрев кани китайците да инвестират у нас, защото...
Подзаглавие: сме най-стабилни финансово и най-евтини квалифицирани работници
Автор:
Текст: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
Форумът се организира по проект на БАИ, финансиран от ОП "Конкурентоспособност" и цели
да представи инвестиционните предимства на България пред потенциални инвеститори от
приоритетни сектори за икономиката, съобщиха от МИЕТ.
Повече от 150 китайски компании от секторите машиностроене, електроника, химическа
промишленост, логистика и други, се включиха в събитието, за да научат подробности за
инвестиционния климат в страната. Сред тях бяха Jac Motors, която е сред топ 10 в китайската
автомобилна индустрия, телекомуникационната компания Huawei Technologies, Yutong Bus –
компания, специализирана в производството на автобуси, чиито дневен капацитет е повече от
210 броя, производителят на гуми Hangzhou ZC Rubber Co. и други.
Делян Добрев подчерта, че българската икономика запазва растеж, въпреки финансовите и
икономическите трудности в Европа и света. По неговите думи финансовите индикатори са
забележителни не само за региона, но и за цяла Европа.
Министър Добрев представи пред китайския бизнес предимствата на България като
инвестиционна дестинация и покани компаниите да инвестират у нас. Стратегическото
географско положение, 10% корпоративен данък, 10% плосък данък, най-евтината
висококвалифицирана работна ръка в Европа, безвизовият транзит за страните извън ЕС и
други бяха изтъкнати като част от основните преимущества на страната ни за привличане на
повече инвестиции. България има сключени 68 споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане със страни от ЕС, Русия, Китай, САЩ, както и 66 споразумения за
насърчаване на чуждестранните инвестиции, посочи още Добрев.
Китай е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2011 г. стокообменът между
двете страни възлиза на 4.7 млрд. долара, като българският износ се е увеличил с 22% спрямо
2010 г., достигайки 2.2 млрд. долара.
Министър Добрев изтъкна пред представителите на китайския бизнес и привлекателността на
България като туристическа дестинация. Забележителната природа и климат, неповторимата
комбинация от море и планини, богатството на повече от 600 минерални извора, древната
история и уникалното културно наследство са сред факторите за развитие и предлагане на
разнообразен туристически продукт в страната, посочи Добрев. През 2011 г. приходите от
международен туризъм в България са над 2.8 млрд евро. Близо 9 милиона са чуждестранните
посетители, от които над 6.3 млн. са туристите.
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Резюме: България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай
в България", организиран от Българската агенция за инвестиции и Shanghai Foreign Investment
Development Board.
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