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Медиен мониторинг – обобщение
28.11.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
9

вестници, от които:

7

- национални

7

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

29



Общо за деня

36

Медиен мониторинг | 11/28/2012

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация
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Национални печатни медии
Дата: 28.11.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 94
Резюме: 13 проекта за общо около 6 млн. лв. са кандидатствали досега по схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика" на програма "Конкурентоспособност", съобщиха вчера от
икономическото министерство във Велинград. Голяма част от проектите са върнати за
преработка, за да бъдат по-добре оформени и одобрени. Общо по процедурата са предвидени
150 млн. евро, а още толкова може да бъдат получени като нисколихвени кредити.
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Заглавие: 13 фирми искат пари, за да пестят ток
Подзаглавие:
Автор: Любо ИЛКОВ
Текст: 13 проекта за общо около 6 млн. лв. са кандидатствали досега по схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика" на програма "Конкурентоспособност", съобщиха вчера от
икономическото министерство във Велинград. Голяма част от проектите са върнати за
преработка, за да бъдат по-добре оформени и одобрени. Общо по процедурата са предвидени
150 млн. евро, а още толкова може да бъдат получени като нисколихвени кредити.
Икономическият министър Делян Добрев призова бизнеса да кандидатства по схемата. В
Свиленград пък той обяви, че общината е сред първенците по усвояване на евросредства. Там
се изпълняват проекти за над 75 млн. лв.
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Дата: 28.11.2012
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 267
Резюме: Въпреки че от близо половин година за фирмите се предлагат безвъзмездни милиони
от ЕС по мярката "зелена икономика и енергийна ефективност", до момента са постъпили едва
десетина проекта. Слабият интерес е учудващ, тъй като с евросредства по тази схема
предприятията могат да си сменят дограмата, да си купят модерни енергоспестяващи и
безшумни машини, да сложат соларни панели, изолация на цехове и офис сгради и т.н.
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Заглавие: Само 13 фирми искат да свалят енергийни разходи с пари от ЕС
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева
Текст: Въпреки че от близо половин година за фирмите се предлагат безвъзмездни милиони от
ЕС по мярката "зелена икономика и енергийна ефективност", до момента са постъпили едва
десетина проекта. Слабият интерес е учудващ, тъй като с евросредства по тази схема
предприятията могат да си сменят дограмата, да си купят модерни енергоспестяващи и
безшумни машини, да сложат соларни панели, изолация на цехове и офис сгради и т.н.
"За помощ от Брюксел са кандидатствали 13 фирми за общо 6 млн. лева, но още няма сключен
договор, отчете вчера Велина Попова от дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" в Министерството на икономиката. Оказва се, че малцината кандидати
масово са се объркали и документите им са върнати за уточнения и допълнения. Това е странно,
тъй като според шефа на дирекцията Кирил Гератлиев правилата за фирмите по тази мярка вече
били опростени максимално.
Фирмите, поискали пари, са основно от промишлеността и туризма. Има и компании, които се
занимават с развойна дейност. На разположение на бизнеса са общо 600 млн. лв. - половината
са от ЕС, а останалата част е от Европейската банка за възстановяване и развитие, като чрез
шест банки се отпускат изгодни заеми. Максималната сума за подпомагане на проект е 2 млн.
лева.
***
ГРАФИК
В края на месец април са започнали преговорите с шестте банки, които участват в кредитната
линия, а схемата е стартирала официално на 28 юни, поясни Кирил Гератлиев. През юли и през
септември-октомври са били информационни кампании. Ако се съди по малкия брой подадени
проекти, разгласата очевидно куца. През месец септември е бил сключен и договор с асистента
по проекта. Асистентите са Техническият университет в София и фирма "Рубекс".
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Дата: 28.11.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 10
Брой думи: 125
Резюме: Парите по програма "Конкурентоспособност" за следващия програмен период (20142020 г.) в частта за иновации ще се раздават по нова ваучерна схема, а не както досега, съобщи
министърът на икономиката Делян Добрев. Вместо финансиране на проекти, на фирмите ще се
дават ваучери за определена сума и в рамките на тези пари предприемачите ще поръчват
конкретни разработки на научни институции, които са необходими за техния бизнес. Така ще
обърнем пирамидата и науката ще работи за бизнеса с абсолютно приложими разработки,
обясни Добрев. Според него парите от ЕС за следващия програмен период ще бъдат повече,
отколкото сегашните 1,9 млрд. лв. за "Конкурентоспособност". Министърът обяви, че на 26
декември заедно с вицепремиера Симеон Дянков ще огласят информационния лист, по който ще
се проведе референдумът за ядрената енергетика в България.
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Заглавие: Дават ваучери за наука
Подзаглавие:
Автор: Валерия СТОЙКОВА
Текст: Парите по програма "Конкурентоспособност" за следващия програмен период (20142020 г.) в частта за иновации ще се раздават по нова ваучерна схема, а не както досега, съобщи
министърът на икономиката Делян Добрев. Вместо финансиране на проекти, на фирмите ще се
дават ваучери за определена сума и в рамките на тези пари предприемачите ще поръчват
конкретни разработки на научни институции, които са необходими за техния бизнес. Така ще
обърнем пирамидата и науката ще работи за бизнеса с абсолютно приложими разработки,
обясни Добрев. Според него парите от ЕС за следващия програмен период ще бъдат повече,
отколкото сегашните 1,9 млрд. лв. за "Конкурентоспособност". Министърът обяви, че на 26
декември заедно с вицепремиера Симеон Дянков ще огласят информационния лист, по който ще
се проведе референдумът за ядрената енергетика в България.
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Дата: 28.11.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 10
Брой думи: 111
Резюме: 13 проекта за около 6 млн. лв. са подадени по програмата "Енергийна ефективност и
зелена икономика", част от ОП "Конкурентоспособност". Програмата стартира в края на юни, а
крайният срок за подаване на документи е октомври 2013 г. Нито един от проектите не е приет от
първото подаване. Всичките са върнати за преработване, като основните грешки са по
процедурите за избор на
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Заглавие: Искат 6 млн. за пестене на ток
Подзаглавие:
Автор: Валерия СТОЙКОВА
Текст: 13 проекта за около 6 млн. лв. са подадени по програмата "Енергийна ефективност и
зелена икономика", част от ОП "Конкурентоспособност". Програмата стартира в края на юни, а
крайният срок за подаване на документи е октомври 2013 г. Нито един от проектите не е приет от
първото подаване. Всичките са върнати за преработване, като основните грешки са по
процедурите за избор на изпълнител. Това заяви Велина Попова, експерт в Министерството на
икономиката. За разлика от досегашните процедури проектите могат да бъдат върнати за
преработване и след като грешки бъдат оправени, биват подавани отново. Няма срок за
повторното подаване на върнатите за преработка проекти. Тази процедура е главно за малки,
средни и микропредприятия.
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Дата: 28.11.2012
Източник: в. Труд
Страница: 12
Брой думи: 111
Резюме: 5 месеца след отварянето на схема за енергийна ефективност за фирмите по
оперативна програма "Конкурентоспособност" няма нито една компания, която да е спечелила
проект.
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Заглавие: За 5 месеца нито 1 проект за енергийна ефективност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 5 месеца след отварянето на схема за енергийна ефективност за фирмите по
оперативна програма "Конкурентоспособност" няма нито една компания, която да е
спечелила проект.
Подадени са 13 предложения за 6 млн. лв., но повечето са вьрнати за доработване, стана ясно
при представянето на програмата вчера. По схемата се отпускат общо 150 млн. евро.
Липсата на одобрени проекти се обяснява с факта, че за част от тях е нужен предварителен
енергиен одит на предприятието. Някои предложения трябвало да се преработят, защото не
съдържали мерки за намаляване на употребата на енергия. Ако след 4 месеца още има
проблеми, ще се търси начин процедурите да се опростят, казаха вчера от ръководството на
оперативната програма.
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Дата: 28.11.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 23
Брой думи: 767

Заглавие: Колеблив ръст при машиностроенето
Подзаглавие: Свиването на износа към европейските държави създава тревога сред бранша в
региона
Автор: Дарина ЧЕРКЕЗОВА
Текст: Болшинството от машиностроителните фирми в региона на Перник отчитат растеж
спрямо 2011 г., сочат данните на Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ). Както
обикновено обаче, общата картина се формира от резултати и в двата полюса: някои от фирмите
имат добри резултати, а други се справят все по-трудно. Обща е обаче тревогата, че до края на
годината резултатите на компаниите като цяло може да се влошат заради свиването на износа
към държавите от Европейския съюз (ЕС), които са и основният пазар на местната индустрия.
Ако негативната прогноза се сбъдне, 2012 г. може да се окаже не особено добра въпреки
сегашните по-скоро положителни сигнали, смятат от камарата.
В очакване на най-лошото
Нивото на развитие на машиностроенето в Перник отговаря на общото състояние на индустрията
в цялата страна (виж карето), казва председателят на ББКМ инж. Илия Келешев. И макар в
момента да има някаква положителна тенденция, фирмите не са се възстановили на
предкризисните си позиции. В бранша има силно притеснение поради факта, че от началото на
септември вече
се отчита спад в износа към ЕС, и то от всички подсектори на машиностроенето. Свива се
експортът за Италия, Испания, недостатъчни са и количествата машиностроителна продукция,
доставяна за клиенти в Англия и Франция, коментира инж. Келешев. Има симптоми за задържане
и намаляване на поръчките и от други европейски страни. Според него спадът ще се задържи и
през октомври.
Тревожно на този етап е и намаляването на поръчките на окомплектоващи изделия, вграждани в
пътностроителна и селскостопанска техника и в металорежещите машини, произвеждани в
страните от ЕС. Ако това положение не се промени до края на годината, 2013 г. ще бъде също
трудна за фирмите от сектора, казва още Келешев.
В черно и бяло
"Дори и да има някакви негативни тенденции, те не се усещат при нас", категоричен е обаче
Нацко Миленков, собственик на пернишката компания "АСЛ Машгруп" ООД. По думите му дори и
по време на кризата, която притеснява всички, фирмата продължава да отчита растеж.
Основната причина е, че компанията, която произвежда нестандартно машиностроително
оборудване (основно корпуси на електродвигатели и помпи) има стабилни контрагенти във
Франция, Великобритания, Австрия, Германия и Италия, сред които са Alstom, GE, Andritz и др.
Наскоро "АСЛ Машгруп" спечели и европейски проект по оперативна програма
"Конкурентоспособност" на стойност 1.1 млн. лв., по който безвъзмездната помощ е 70%.
Компанията ще използва субсидията, за да купи нова машина, с която да увеличи
технологичните възможности и асортимента си, така че вече да не се налага да използва външни
услуги за обработката на някои детайли. Очаква се машината да започне да работи до 5-6
месеца.
Положителен пример е и "Колхи-да метал" АД, която въпреки многото трудности за фирмите от
подсектора "Производство на метални изделия" работи успешно, отчитат от браншовата камара.
В недобра ситуация обаче е ЗГММ АД, която е прекратила производството си на
голямогабаритни стругове още през лятото заради срива в търсенето на такива машини на
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международния пазар. Освен това сградният фонд на предприятието е бил засегнат сериозно по
време на земетресенията.
Все още към днешна дата не са успешни усилията на собствениците на леярната "Солидус" ООД
- Перник, да възстановят производството на нова площадка. Фирмата беше обявена преди близо
три години в несъстоятелност.
В региона
Съживяване има и в "Радомир метали индъстрийз" АД, отчитат от камарата. Компанията вече
увеличава поръчките си, а с това и броя на заетите. В момента те са около 650 души при близо
500 през 2011 г. Фирмата беше
сред най-сериозно пострадалите от икономическата криза. Работниците бяха намалени от над
1000 души през 2008 г. на 500 през 2010 г. Ръководството й прави всичко възможно да разшири
пазарите и да увеличи броя на заетите, тъй като практиката показва, че съкратените от работа
рядко се връщат в същата фирма при нарастване на работата, коментира инж. Илия Келешев.
Неблагоприятно за целия сектор обаче влияят увеличенията на цените на енергоносителите.
Друга радомирска компания, която изпадна в тежко положение заради кризата - "Бесттехника Тежко машиностроене" - също започна да нормализира дейността си и да търси нови работници,
показва справката на ББКМ. Дружеството имаше сключени договори за производството във
връзка с АЕЦ "Белене" и спирането на проекта се отрази неблагоприятно на дейността на
радомирския машиностроител. В момента обаче съживяване има и там.
***
В ръстове и спадове
В края на деветмесечието на 2012 г. оборотът на фирмите на доста от подсекторите на
машиностроенето се повишава на годишна база, показват данните на Българската браншова
камара машиностроене (ББКМ). Така например има ръст в производството на машини и
оборудване - 8.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - 0.2%, и
производството на транспортни средства, без автомобили -15.9%. В същото време се отбелязва
спад при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.2%.
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Резюме: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е върнало за доработка 13
проекта на малки и средни фирми, кандидатствали за субсидии от оперативната програма
"Конкурентоспособност". Това съобщиха от ведомството. Общата стойност на проектите е 6 млн.
лв. Причината са грешки в документацията. Проектите са по схемата "Енергийна ефективност и
зелена икономика", която започна през м.г.
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Заглавие: Фирми грешат със зелени проекти
Подзаглавие:
Автор: Кристина КИРЯКОВА
Текст: Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е върнало за доработка 13
проекта на малки и средни фирми, кандидатствали за субсидии от оперативната програма
"Конкурентоспособност". Това съобщиха от ведомството. Общата стойност на проектите е 6
млн. лв. Причината са грешки в документацията. Проектите са по схемата "Енергийна
ефективност и зелена икономика", която започна през м.г.
Бизнесът няма краен срок, за да поправи техническите грешки, но трябва да се действа бързо, за
да може фирмите да се вместят в бизнес плановете си, препоръчаха експерти.
Общият бюджет по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика на програма
"Конкурентоспособност" е 150 млн. евро. Допълнително бизнесът може да разчита и на
кредити за още толкова пари, припомни Велина Попова, главен експерт в дирекция "Европейски
фондове за конкурентоспособност" към икономическото министерство.
Секторите, които на този етап се интересуват най-много от програмата, са преработвателната и
хранителната промишленост, хотелиерството, ресторантьорството и медицината. Всички
желаещи компании с изключение на тези от секторите в селското стопанство и строителството
могат да подадат офертите си до края на октомври 2013 г., казаха експерти.
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Няма намерена информация
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация
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Заглавие: Проект за 48,1 млн. лв. ще подобрява канализацията в Свиленград
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от Европейския съюз,
каза Делян Добрев
През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.,
което е близо десет пъти повече, отколкото
през последните 20 години. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев по време на церемония по подписването на договор за модернизация на водопроводна
и канализационна мрежа в Свиленград, съобщиха от Министерството на икономиката,
енергетиката и турзима (МИЕТ).
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма "Околна среда". Очаква се проектът да бъде завършен до
средата на 2015 година.
Договорът беше подписан от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и кмета на
Свиленград Георги Манолов.
Според Добрев дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за подпомагане
на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй“ в област Хасково се
изпълняват 11 проекта на
обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма „Конкурентоспособност“ в
областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян Добрев и прикани бизнеса да
кандидатства по схемата
„Енергийна ефективност и зелена икономика“ на ОПК.
С изпълнението на всички проекти по оперативните програми община Свиленград се нарежда
сред първенците по усвояване на средства от Европейския съюз в национален мащаб, каза
икономическият министър.
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Резюме: Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от Европейския
съюз, каза Делян Добрев
През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.,
което е близо десет пъти повече, отколкото
през последните 20 години.
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Заглавие: Галя Топалова: Лобито на куриерските фирми е по-голямо от това на
автобусните превозвачи
Подзаглавие:
Автор: Златина ДИМИТРОВА
Текст: София. Отдавна лобито на карго фирмите иска да се направят промени в Закона за
автомобилните превози. Това каза пред Агенция „Фокус”председателят на Националното
сдружение на автобусните превозвачи Галя Топалова. „Каргофирмите спечелиха, т.е. лобизмът
от тяхна страна е по-силен. Явно след това, което стана с бомбата – атентата в Бургас, решиха
да го въведат по-бързо. Лобито на куриерските фирми е по-голямо от нашето”, подчерта
Топалова. По нейни думи автобусните превозвачи също могат да превозват багаж, но ако имат
необходимия лиценз от Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. „Мисля, че в момента всяка една фирма ще започне да кандидатства за това и ще
пуска разписка и касов бон за превоза на багаж, т.е. всяка фирма ще стане оператор на карго
услуги”, каза Галя Топалова.
„Ние за кратък период от време – за 7-8 часа, можем да доставим багаж навсякъде, а на
куриерските фирми им трябват 24 часа минимум. Много хора се обръщат към нас – отиват
директно на автогарата и дават багаж на автобусите. На пътниците сега ще им бъде доста скъпо,
тъй като цените на куриерските фирми са доста високи”, каза Топалова. Тя посочи, че при
пренасянето на багаж от автобус, печалбата отива за шофьора, а не за фирмата, затова
шофьорите са недоволни от измененията.
„Фирмите много трудно могат да контролират какво се превозва – дали е плик, дали е пратка или
нещо друго. Трудно се контролира дали един шофьор взима багаж от човек, който не е пътник.
Дори ние не можем да го контролираме като фирма”, заяви Топалова.
Тя посочи, че предвидените глоби за нарушаване на закона са твърде високи.
„Тези санкции, които сега са направили - 1000 лв. и 3000 лв. – са някакви нереални суми, които
нито са в Европейския съюз, нито имаме такива доходи. Всеки може да бъде глобен, но сумата
не е реална, глобите са много високи, а за автобусният транспорт никой не предприема някакви
програми като „Конкурентоспособност”, европейски фондове – т.е. ние сме отсвирени
отвсякъде”, каза Топалова.
Тя отбеляза, че превозвачите имат претенции и по отношение на измененията в закона, които
засягат случайния превоз. „Трябва да се даде списък на пътуващите и трябва да се информира
изпълнителната агенция, като в момента съкращават и изпълнителните агенции по региони. Това
усложнява случайния превоз”, каза Топалова.
„През събота и неделя регионалните дирекции не работят. Понякога се получава така, че спешно
да се иска един автобус – например при паднала мъгла. Как ще стане това, с този случаен
превоз? При форсмажорни обстоятелства как трябва да процедира една фирма?”, попита
Топалова.
По нейни думи проблем е и изменението за контрола, който трябва да има на автогарите, защото
само в София и в още няколко града има охрана и видеонаблюдение.
„Казаха, че ще направят допълнителна наредба за автогарите и какво трябва да има на тях, но
това означава - и на магазини, и на супермаркети, и на молове. Една софийска автогара по какво
се различава от един мол? Нищо – има входове, всеки влиза отнякъде и така. Скенери ли да
слагаме? Добре, ние не превозваме багаж, но ако има камикадзе, какво ще правим? Това вече е
национална сигурност”, каза Топалова.
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Резюме: София. Отдавна лобито на карго фирмите иска да се направят промени в Закона за
автомобилните превози. Това каза пред Агенция „Фокус”председателят на Националното
сдружение на автобусните превозвачи Галя Топалова.
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Резюме: Велико Търново. Обучават малките и средни предприятия от сектор ”Производство на
храни” как да намерят външен пазар за своите продукти, предаде репортер на Радио „Фокус” Велико Търново.
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Заглавие: Във Велико Търново обучават малки и средни предприятия за производство на
храни как да намерят външен пазар
Подзаглавие:
Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА
Текст: Велико Търново. Обучават малките и средни предприятия от сектор ”Производство на
храни” как да намерят външен пазар за своите продукти, предаде репортер на Радио „Фокус” Велико Търново. На специализирания семинар за представителите на българските малки и
средни предприятия присъстват близо 30 фирми от региона. Преподавателката в УНСС -София,
доктор на икономическите науки Клавдия Ташева, лектор на семинара, заяви, че интересът към
обучението във Велико Търново е много голям и днес са обхванати максимален брой желаещи.
По думите й този проект се реализира по ОП „Конкурентоспособност”, в която бенефициент е
Министерство на икономиката, енергетиката и транспорта чрез Агенцията за малки и средни
предприятия. Обученията се провеждат в две направления. Първото от тях е въвеждащо
обучение - как да подготвим фирмите за износ, т.е какви са необходимите условия да излязат
фирмите на външния пазар. Този проблем според лекторката е много актуален особено за
малкия и среден бизнес."Нашата цел е да им покажем как да го направя, кое е най-изгодно за
тях", каза Ташева. Секторните обучения са втори по проекта. Те представляват обучение в
механизма, алгоритъма, по който конкретно малките и средни предприятия да стъпят на пазара чрез участие в изложения, панаири, да си намират сами партньори в бизнеса. Обучението е
безплатно за участниците.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1722465
Брой думи: 195
Резюме: Свиленград. През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски
проекти за над 75 млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20
години. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време
на церемония по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна
мрежа в Свиленград, съобщиха от МИЕТ.
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Заглавие: Делян Добрев: В Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн.
лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Свиленград. През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти
за над 75 млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония
по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград, съобщиха от МИЕТ.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда“. На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй“ в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
„Конкурентоспособност“ в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/modernizirat-vik-mrejata-v-svilengrad-po-op-okolnasreda,143441/
Брой думи: 134
Резюме: Договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в Свиленград
беше подписан днес от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев,
съобщиха от икономическото ведомство.
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Заглавие: Модернизират ВиК мрежата в Свиленград по ОП „Околна среда“
Подзаглавие: Стойността на проекта е над 48 милиона лева
Автор: Евгения Европейска
Текст: Договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в Свиленград беше
подписан днес от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, съобщиха
от икономическото ведомство.
Стойността на проекта е 48,1 млн. лв., от които 46,4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда“.
През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.,
съобщи министърът. и допълни, че с изпълнението на всички проекти по оперативните програми
община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от Европейския съюз
в национален мащаб.
По повод на средствата, които правителството отпуска за общините, Добрев припомни, че по
Международен фонд „Козлодуй“ в област Хасково се изпълняват 11 проекта на обща стойност
близо 2 млн. евро, а по оперативна програма „Конкурентоспособност“ в областта са
реализирани 34 проекта за 23 млн. лв.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67865
Брой думи: 264
Резюме: 13 проекта на обща стойност около 6 млн. лева са кандидатствали по процедурата
"Енергийна ефективност и зелена икономика" в рамките на ОП Конкурентоспособност, съобщи
експертът в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Велина Попова на
семинар във Велинград. Голяма част от тях са върнати за преработка, за да може кандидатите
да оформят по-добре проектите си и да бъдат одобрени.
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Заглавие: 13 проекта са кандидатствали по процедурата на енергийна ефективност от ОП
Конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор: Марта Младенова
Текст: 13 проекта на обща стойност около 6 млн. лева са кандидатствали по процедурата
"Енергийна ефективност и зелена икономика" в рамките на ОП Конкурентоспособност, съобщи
експертът в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Велина Попова на
семинар във Велинград. Голяма част от тях са върнати за преработка, за да може кандидатите
да оформят по-добре проектите си и да бъдат одобрени.
Едно от основните предимства на процедурата за енергийна ефективност е, че няма специални
сесии, в които трябва да се подават документите. Така експертите от икономическото
министерство могат да помогнат на кандидатите да изчистят грешките си.
„Гледайки проектите, той дава препоръки и коментари по целия формуляр за кандидатстване,
включително и по тези неща. Което означава, че на етап изпълнение проектите трябва да са в
по-добър вид, по-изпълним, отколкото понякога се получава по затворените процедури, където
трябва да работиш с това, което имаш, то не може да се променя", каза Попова.
Кандидатите могат да подават проекти до края на октомври. „Към настоящия момент не считаме,
че процедурата е сложна. Проблемът, който виждаме, е, че процедурите трябва да бъдат
изпълнени, енергийният одит трябва да бъде наличен. Дали сме си време до края на март да
видим схемата как върви, как ще върви. Вярваме, че ще предизвикаме интерес от нашите
кандидати. Така че ще изчакаме и следващи проекти и ако установяваме някакъв проблем,
естествено, ще търсим опростяване", каза директорът на главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност" в МИЕТ Кирил Гератлиев.
Общо по процедурата има 150 млн. евро, които могат да бъдат получени безвъзмездно. Други
150 млн. евро могат да бъдат получени като нисколихвени кредити, но само от фирмите,
спечелили проект.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12497068
Брой думи: 144
Резюме: Възможности за кандидатстване по отворената схема “Енергийна ефективност и зелена
икономика“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013“, ще представи екипът на Областен информационен център Пловдив на информационен семинар под мотото “ДА създаваме заедно“ днес - 27 ноември в
Садово.
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Заглавие: ОИЦ Пловдив с информационен семинар в Садово
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворената схема “Енергийна ефективност и зелена
икономика“, съфинансирана от оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013“, ще представи екипът на Областен информационен
център - Пловдив на информационен семинар под мотото “ДА създаваме заедно“ днес - 27
ноември в Садово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината. Фокусът на
информационното 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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Дата: 27.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12498771
Брой думи: 1133

Заглавие: Награждават „Мистър и Мисис Икономика 2012”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За поредна година списание „Икономика“ и economymagazine.bg ще раздадат
престижните награди „Мистър и Мисис Икономика 2012“.
Тази година конкурсът протича с обновени регламент и категории.
Комитет по номинациите определи имената на претендентите във всяка от деветте категории с
пълно единодушие.
45 собственици и мениджъри се състезават за пристижните награди тази година.
Измежду тях авторитетно жури от 33-ма икономисти, финансисти и досегашни носители на
призовете ще определи само един победител.
Анкетните карти на журито се получават и обработват от одиторска компания „Одит Консулт МД“,
в присъствието на нотариус от нотариална кантора „Росица Рашева“.
Церемонията по награждаването ще се проведе на 28 ноември, сряда, от 18 часа в Националния
исторически музей.
Всеки от победителите ще получи традиционната награда, превърнала се в символ на конкурса статуетката „Рибарят и златната рибка“ на Ставри Калинов.
За настроението на гостите ще се погрижат струнен квартет „Хипнотик“ и Теодосий Спасов Трио.
Основен спонсор на конкурса е Livenews, с медийното партньорство на вестник „Стандарт“,
Българска национална телевизия, Българско национално радио, Дарик уеб, www.kmeta.bg ,
www.economymagazine.bg и Бранд ПР.
Ето и номинираните в обновените 9 категории:
Категория Мистър Икономика 2012
Васил Кънев - Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт - Видима“ АД до 30 юли 2012 г.Антон
Петров - Директор на „Стомана Индъстри“ АДНиколай Вълканов - Генерален директор на
“Минстрой Холдинг“ АДКрасимир Узунов - собственик на „Интерсервиз Узунови“Иван Чолаков изпълнителен директор на „Оптикс“-Панагюрище
Категория Мисис Икономика 2012
Саша Безуханова - директор “Публична администрация“ в HP Global Delivery CenterДанета
Желева - Изпълнителен директор на „Индустриален Холдинг България“ АДТеодора Георгиева изпълнителен директор на „ОМВ България“ до м. май 2012 г.Елза Маркова - Изпълнителен
директор на „Белла България“
Категория За принос в развитието на Индустрията
Никола Треан - Генерален директор на „Аурубис България“ АДНиколай Христов - Генерален
мениджър на “Челопеч Майнинг“ ЕАДВенцислав Чолаков - Изпълнителен директор на
„Булгартабак - Холдинг“ АДДимитър Димитров - Главен изпълнителен директор „Неохим“Ерик
Вандер Ворст - Изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД
Категория За принос в развитието на Банковия сектор
Филип Лот - Главен изпълнителен директор на „Сосиете Женерал Експресбанк“АД Момчил
Андреев - Главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк (България)Петя Димитрова Главен изпълнителен директор на „Пощенска банка“Димитър Костов - Изпълнителен директор на
„Първа инвестиционна банка“ АДГеорги Константинов - Изпълнителен директор на „Централна
кооперативна банка“
Категория За принос в развитието на Небанковия сектор
Милен Марков - Главен изпълнителен директор на ПОК“Съгласие“АДЛуик Льо Пишу Изпълнителен директор на “БНП Париба Лични Финанси“Васил Големански - Изпълнителен
директор на „БФБ-София“Пламен Ялъмов - Главен изпълнителен директор на ЗАД “Алианц
България“Даниела Петкова - Главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие“Никола Колев Изпълнителен директор на „Профикредит“
Категория За принос в развитието на Малкия и среден бизнес
Асен Ягодин - Главен изпълнителен директор на „Българската банка за развитие“Любен Белов Съосновател на стартъп акселераторът LAUNCHubДаниел Томов - Съосновател на фонда за
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Резюме: За поредна година списание „Икономика“ и economymagazine.bg ще раздадат
престижните награди „Мистър и Мисис Икономика 2012“.
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рисков капитал ElevenПавел Езекиев - Основател на фонда за рисков капитал NeveqСтефан
Цалов - Представител на Холдингов фонд JEREMIE
Категория За принос в развитието на Туризма
Красимир Станев - Изпълнителен директор на “Албена“ АД Ветко Арабаджиев - собственик на
„Виктория груп“ АДСтефан Шарлопов - Председател на Българския съюз по балнеология и
СПАНели Сандалска - Вицепрезидент е на „БиТи Дивелопмънт Сървисиз“Георги Велчев Изпълнителен директор на „Тетрареал“ АД
Категория За принос в развитието на Информационните и комуникационни технологии
Васил Терзиев, съизпълнителен директор на “Телерик“Анри Леви, управител на софтуерната
фирма “Фадата“ Цветан Алексиев, изпълнителен директор на “Сирма Груп Холдинг“Огнян
Траянов, Изпълнителен директор „ТехноЛогика“Елена Маринова, Президент на „Мусала Софт“
Категория За принос в развитието на Аграрния сектор Борислав Петков - Изпълнителен директор
на “Омега агроинвест“ ЕАДНенко Ненков - Председател на Съвета на директорите на „БГ Агро“
АДГеорги Костов - Изпълнителен директор на „Зърнени Храни България“ АДВенелин Георгиев Управител на “Ромфарм компани“ ООДИван Ангелов - Управител на „Градус“
Комитет по номинациите
Андрей Георгиев, изп.директор на ФК “Логос-ТМ“ АДМилен Бъзински, частен съдебен
изпълнителЛюбомир Бояджиев, председател на БАЛИПЕмил Атанасов, изп. директор на “НУРТС
България“Стефан Ненов, управляващ партньор в Мур Стивънс България - Одит ООД
Списък на журито в конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2012“
Почетен председател:
Славка Бозукова, изпълнителен директор на „Стандарт нюз“ АДЧленове:
1. Цветан Василев - Председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка2. Кирил
Домусчиев - Президент на Хювефарма АД и Председател на Надзорния съвет на Български
морски флот3. Стоян Мавродиев - Председател на Комисията за финансов надзор 4. Данчо
Данчев - Председател на УС и изп. директор на ЗАД „Виктория“5. Виолина Маринова - Главен
изпълнителен директор на Банка ДСК 6. Божидар Данев - Изпълнителен председател на
Българска стопанска камара 7. Левон Хампарцумян - Председател на Асоциацията на банките в
България8. Валентин Златев - Генерален директор на „Лукойл България“ - 9. Васил Велев Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България10. Петър Кънев - Член на
Съвета на директорите на „Демакс“ АД11. Камен Колчев - Председател на съвета на директорите
на ЕЛАНА Финансов Холдинг 12. Доц. д-р Григорий Вазов - Ректор на Висше училище по
застраховане и финанси13. Д-р ик. н. Емил Хърсев - Управляващ директор на „Хърсев и Ко“ КДА
14. Петко Николов - Председател на Комисия за защита на конкуренцията 15. Д-р Йордан Войнов
- Изп. директор на Българска агенция по безопасност на храните 16. Румен Порожанов Изпълнителен директорна Държавен фонд „Земеделие“ 17. Христо Христов - Председател на
борда на директорите на „Дарик уеб“18. Николай Генчев - Главен изпълнителен директор на ЗК
„Уника“ АД19. Александър Раков - Изпълнителен директор на IBM България 20. Милен Велчев Главен изпълнителен директор на “ВТБ Капитал България“ 21. Вяра Анкова - Генерален
директор на БНТ22. Инж. д-р Лъчезар Цоцорков - Председател на УС на Българска минногеоложка камара23. Проф. д-р Любен Тотев - Ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски“24. Цветан Симеонов - Председател на Българска търговско-промишлена палата 25.
Проф. д.ик.н Стоян Денчев - Ректор на УниБИТ26. Проф. д.ик.н Стати Статев - Ректор на
УНСС27. Борислав Стефанов - Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции28.
Петър Андронов - Кънтри мениджър на КВС Груп за България29. Атанас Фурнаджиев - Управител
на „Мото-Пфое“ - България30. Доц. д-р инж. Никола Добрев - Главен изпълнителен директор на
„КЦМ 2000“31. Цоло Вутов - Председател на Научно-техническия съюз по Минно дело32. Иво
Георгиев - Председател на УС на „ТИ БИ АЙ ЕФ Файненшъл Сървисиз“ 33. Валерий Тодоров Генерален директор на Българското национално радио
Конкурсът „Мистър Икономика“ е най-значимият традиционен икономически форум в България.
Първото му издание е през 1990 г. - в зората на българската демокрация. Носители на наградата
са изтъкнати български икономисти, финансисти и предприемачи. Във време на световна
икономическа криза е от изключително значение да се насърчават и поощряват добрите примери
и постиженията в различните области на икономиката, които допринасят и за позитивния имидж
на България пред света. Днес, повече от всякога, е необходимо да се дадат заслужените отличия
на онези личности, които въпреки непредвидимостта и тежките изпитания на съвременната
икономическа реалност, успяха не само да съхранят своите компании, но и да продължат да ги
развиват, да бъдат гъвкави, изобретателни, модерни и иновативни.
DarikNews
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12499851
Брой думи: 196
Резюме: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години.
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Заглавие: Д. Добрев: В Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
церемония по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна
мрежа в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма Околна среда.На събитието присъстваха министърът на околната среда и
водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд Козлодуй в област Хасково се
изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
Конкурентоспособност в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата Енергийна ефективност и зелена
икономика на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб. /БГНЕС
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12499703
Брой думи: 192
Резюме: /КРОСС/ През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти
за над 75 млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония
по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.

Медиен мониторинг | 11/28/2012

Заглавие: Добрев: В Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за
над 75 млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония
по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма «Околна среда“. На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд «Козлодуй“ в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
«Конкурентоспособност“ в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата «Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_1901474684
Брой думи: 191
Резюме: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години.
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Заглавие: Делян Добрев: В Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн.
лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда". На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй" в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
„Конкурентоспособност" в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика" на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626108
Брой думи: 166
Резюме: Велико Търново. Специализиран семинар за представителите на българските малки и
средни предприятия ще се проведе във Велико Търново, информират от Изпълнителна агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия.
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Заглавие: Специализиран семинар за представителите на българските малки и средни
предприятия ще се проведе във Велико Търново
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Велико Търново. Специализиран семинар за представителите на българските малки и
средни предприятия ще се проведе във Велико Търново, информират от Изпълнителна агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия. На срещата ще присъства представители от
секторите: производство на облекло, включително кожено, обработка на кожи; производство на
храни; производство на машини, оборудване и домакински уреди; производство на химични и
фармацевтични продукти. По време на семинара българските производители от съответния
сектор ще се информират по теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти.
Ще се дискутират нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за
водене на преговори, участие в международни панаири и изложби. Специализираните семинари
се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията
на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Подобни семинари ще се
проведат и в градовете Габрово и Ловеч. Срещата във Велико Търново ще се проведе от 10.00
часа.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626185
Брой думи: 192
Резюме: Велико Търново. Обучават малките и средни предприятия от сектор ”Производство на
храни” как да намерят външен пазар за своите продукти, предаде репортер на Радио „Фокус”Велико Търново.
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Заглавие: Обучават малките и средни предприятия от сектор ”Производство на храни” как
да намерят външен пазар за своите продукти
Подзаглавие:
Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА
Текст: Велико Търново. Обучават малките и средни предприятия от сектор ”Производство на
храни” как да намерят външен пазар за своите продукти, предаде репортер на Радио „Фокус”Велико Търново. На специализирания семинар за представителите на българските малки и
средни предприятия присъстват близо 30 фирми от региона. Преподавателката в УНСС-София,
доктор на икономическите науки Клавдия Ташева, лектор на семинара, заяви, че интересът към
обучението във Велико Търново е много голям и днес са обхванати максимален брой желаещи.
По думите и този проект се реализира по ОП „Конкурентоспособност”, в която бенефициент е
Министерство на икономиката, чрез Агенцията за малки и средни предприятия. Обученията се
провеждат в две направления. Първото от тях е въвеждащо обучение- как да подготвим фирмите
за износ, т.е какви са необходимите условия да излязат фирмите на външния пазар. Този
проблем според лекторката е много актуален особено за малкия и среден бизнес."Нашата цел е
да им покажем как да го направя, кое е най-изгодно за тях", каза Ташева.Секторните обучения са
втори по проекта.Те представляват обучение в механизма, алгоритъма, по който конкретно
малките и средни предприятия да стъпят на пазара- чрез участие в изложения, панаири, да си
намират сами партньори в бизнеса. Обучението е безплатно за участниците.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626241
Брой думи: 165
Резюме: Велинград. Схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е една от найиновативните схеми по Оперативна програма „Конкурентноспособност”. Тя съдържа в себе си
кредитна линия и схема за безвъзмездна финансова помощ.
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Заглавие: Кирил Гератлиев: Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” е една от
най-иновативните по ОП „Конкурентноспособност”
Подзаглавие:
Автор: Радина ХРИСТОВА
Текст: Велинград. Схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е една от найиновативните схеми по Оперативна програма „Конкурентноспособност”. Тя съдържа в себе си
кредитна линия и схема за безвъзмездна финансова помощ. Това каза Кирил Гератлиев, главен
директор на ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност” към Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма при откриването на семинар на тема: „Енергийна
ефективност и зелена икономика-специфики и изисквания на схемата”, който се провежда във
Велинград, предаде репортер на Радио „Фокус”. В края на месец април са започнали договорите
с шестте банки, които участват в кредитната линия на схемата, поясни Гератлиев. „На 28 юни
тръгна официално схемата, организирани бяха и две информационни кампании - една през юли
и друга през месеците септември и октомври”, допълни той.
През месец септември е бил сключен и договор с асистента по проекта. „Асистентът също се
състои от две институции - това са Техническият университет в София и фирма Рубекс”, обясни
Гератлиев.
Очаква се за семинара във Велинград да пристигне и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1339221
Брой думи: 192
Резюме: /КРОСС/ През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти
за над 75 млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония
по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
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Заглавие: Добрев: В Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за
над 75 млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония
по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда". На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй" в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
„Конкурентоспособност" в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика" на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.

32

Дата: 27.11.2012
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80
%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=27-112012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=7e4bd2675049560ed9d919dc0b08ccbb
Брой думи: 266
Резюме: Общо 13 са постъпилите досега проектни предложения по
програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика", каза на
семинар във Велинград Велина Попова, главен експерт в главната
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на МИЕТ.
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Заглавие: Засега 13 проекта са кандидатствали по програмата "Енергийна ефективност и
зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор: Мара Барева, БТA
Текст: Общо 13 са постъпилите досега проектни предложения по програмата "Енергийна
ефективност и зелена икономика", каза на семинар във Велинград Велина Попова, главен
експерт в главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на МИЕТ.
Процедурата за кандидатстване е открита на 28 юни 2012 г. и ще бъде активна до края на
октомври 2013 г. От подадените 13 проекта някои още се оценяват, други са върнати за
преработване на параметри по тях, посочи Попова.
За пръв път по тази схема се въвежда предварително оценяване на проектите, което е
улеснение за фирмите, за да се избегнат грешки, посочи Кирил Гератлиев, главен директор на
главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". Именно първоначалното
оценяване на проектите предполага и по-дългия срок за подготвянето им, посочиха експертите.
Подадените проектни предложения са на обща стойност 6 млн. лв. и са основно от малки и
средни предприятия в секторите: преработваща промишленост, ресторантьорство и
хотелиерство. Бенефициентите могат да ползват безвъзмездна помощ от 30 процента от
стойността на проекта, като помощта може да стигне до 50 процента, ако бъдат изпълнени и
допълнителни критерии. Бонуси от по 10 процента допълнителна безвъзмездна помощ се дават,
ако проектът се изпълнява в енергийно интензивен или приоритетен сектор на икономиката, при
наличие на сертификат за качество, ако се сменя горивната база или ако се включват
инвестиции в когенерации и възобновяеми енергийни източници за собствени нужди.
Минимален размер на помощта няма, а максималният е 2 млн. лева. Общият бюджет на
процедурата е 150 млн. евро (293 374 500 лв.) Според Кирил Гератлиев процедурата е
достатъчно улеснена за кандидатите, но ако до март 2013 г. няма достатъчно подадени проектни
предложения, възможно е да бъде допълнително улеснена.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.vesti.bg
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5322971#commentsBlock
Брой думи: 198
Резюме: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години.
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Заглавие: Д. Добрев: В Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
церемония по подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна
мрежа в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма "Околна среда". На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд "Козлодуй" в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
"Конкурентоспособност" в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб. /БГНЕС /
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/397982.html
Брой думи: 321
Резюме: Възможности за кандидатстване по отворената схема "Енергийна ефективност и зелена
икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013", ще представи екипът на Областен информационен център Пловдив на информационен семинар под мотото "ДА създаваме заедно" днес - 27 ноември в
Садово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.

Медиен мониторинг | 11/28/2012

Заглавие: ОИЦ Пловдив с информационен семинар в Садово
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворената схема "Енергийна ефективност и зелена
икономика", съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013", ще представи екипът на Областен информационен
център - Пловдив на информационен семинар под мотото "ДА създаваме заедно" днес - 27
ноември в Садово. Началото на събитието е от 11:00 в залата на общината.
Фокусът на информационното 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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Дата: 27.11.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1001308
Брой думи: 1189

Заглавие: Награждават „Мистър и Мисис Икономика 2012”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За поредна година списание „Икономика" и economymagazine.bg ще раздадат
престижните награди „Мистър и Мисис Икономика 2012".
Тази година конкурсът протича с обновени регламент и категории.
Комитет по номинациите определи имената на претендентите във всяка от деветте категории с
пълно единодушие.
45 собственици и мениджъри се състезават за пристижните награди тази година.
Измежду тях авторитетно жури от 33-ма икономисти, финансисти и досегашни носители на
призовете ще определи само един победител.
Анкетните карти на журито се получават и обработват от одиторска компания „Одит Консулт МД",
в присъствието на нотариус от нотариална кантора „Росица Рашева".
Церемонията по награждаването ще се проведе на 28 ноември, сряда, от 18 часа в Националния
исторически музей.
Всеки от победителите ще получи традиционната награда, превърнала се в символ на конкурса статуетката „Рибарят и златната рибка" на Ставри Калинов.
За настроението на гостите ще се погрижат струнен квартет „Хипнотик" и Теодосий Спасов Трио.
Основен спонсор на конкурса е Livenews, с медийното партньорство на вестник „Стандарт",
Българска национална телевизия, Българско национално радио, Дарик уеб, www.kmeta.bg ,
www.economymagazine.bg и Бранд ПР.
Ето и номинираните в обновените 9 категории:
Категория Мистър Икономика 2012
Васил Кънев - Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт - Видима" АД до 30 юли 2012 г.
Антон Петров - Директор на „Стомана Индъстри" АД
Николай Вълканов - Генерален директор на "Минстрой Холдинг" АД
Красимир Узунов - собственик на „Интерсервиз Узунови"
Иван Чолаков - изпълнителен директор на „Оптикс"-Панагюрище
Категория Мисис Икономика 2012
Саша Безуханова - директор "Публична администрация" в HP Global Delivery Center
Данета Желева - Изпълнителен директор на „Индустриален Холдинг България" АД
Теодора Георгиева - изпълнителен директор на „ОМВ България" до м. май 2012 г.
Елза Маркова - Изпълнителен директор на „Белла България"
Категория За принос в развитието на Индустрията
Никола Треан - Генерален директор на „Аурубис България" АД
Николай Христов - Генерален мениджър на "Челопеч Майнинг" ЕАД
Венцислав Чолаков - Изпълнителен директор на „Булгартабак - Холдинг" АД
Димитър Димитров - Главен изпълнителен директор „Неохим"
Ерик Вандер Ворст - Изпълнителен директор на „Солвей Соди" АД
Категория За принос в развитието на Банковия сектор
Филип Лот - Главен изпълнителен директор на „Сосиете Женерал Експресбанк"АД
Момчил Андреев - Главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк (България)
Петя Димитрова - Главен изпълнителен директор на „Пощенска банка"
Димитър Костов - Изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка" АД
Георги Константинов - Изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка"
Категория За принос в развитието на Небанковия сектор
Милен Марков - Главен изпълнителен директор на ПОК"Съгласие"АД
Луик Льо Пишу - Изпълнителен директор на "БНП Париба Лични Финанси"
Васил Големански - Изпълнителен директор на „БФБ-София"
Пламен Ялъмов - Главен изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"
Даниела Петкова - Главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие"
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Резюме: За поредна година списание „Икономика" и economymagazine.bg ще раздадат
престижните награди „Мистър и Мисис Икономика 2012".
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Никола Колев - Изпълнителен директор на „Профикредит"
Категория За принос в развитието на Малкия и среден бизнес
Асен Ягодин - Главен изпълнителен директор на „Българската банка за развитие"
Любен Белов - Съосновател на стартъп акселераторът LAUNCHub
Даниел Томов - Съосновател на фонда за рисков капитал Eleven
Павел Езекиев - Основател на фонда за рисков капитал Neveq
Стефан Цалов - Представител на Холдингов фонд JEREMIE
Категория За принос в развитието на Туризма
Красимир Станев - Изпълнителен директор на "Албена" АД
Ветко Арабаджиев - собственик на „Виктория груп" АД
Стефан Шарлопов - Председател на Българския съюз по балнеология и СПА
Нели Сандалска - Вицепрезидент е на „БиТи Дивелопмънт Сървисиз"
Георги Велчев - Изпълнителен директор на „Тетрареал" АД
Категория За принос в развитието на Информационните и комуникационни технологии
Васил Терзиев, съизпълнителен директор на "Телерик"
Анри Леви, управител на софтуерната фирма "Фадата"
Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг"
Огнян Траянов, Изпълнителен директор „ТехноЛогика"
Елена Маринова, Президент на „Мусала Софт"
Категория За принос в развитието на Аграрния сектор
Борислав Петков - Изпълнителен директор на "Омега агроинвест" ЕАД
Ненко Ненков - Председател на Съвета на директорите на „БГ Агро" АД
Георги Костов - Изпълнителен директор на „Зърнени Храни България" АД
Венелин Георгиев - Управител на "Ромфарм компани" ООД
Иван Ангелов - Управител на „Градус"
Комитет по номинациите
Андрей Георгиев, изп.директор на ФК "Логос-ТМ" АД
Милен Бъзински, частен съдебен изпълнител
Любомир Бояджиев, председател на БАЛИП
Емил Атанасов, изп. директор на "НУРТС България"
Стефан Ненов, управляващ партньор в Мур Стивънс България - Одит ООД
Списък на журито в конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2012"
Почетен председател:
Славка Бозукова, изпълнителен директор на „Стандарт нюз" АД
Членове:
1. Цветан Василев - Председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка
2. Кирил Домусчиев - Президент на Хювефарма АД и Председател на Надзорния съвет на
Български морски флот
3. Стоян Мавродиев - Председател на Комисията за финансов надзор
4. Данчо Данчев - Председател на УС и изп. директор на ЗАД „Виктория"
5. Виолина Маринова - Главен изпълнителен директор на Банка ДСК
6. Божидар Данев - Изпълнителен председател на Българска стопанска камара
7. Левон Хампарцумян - Председател на Асоциацията на банките в България
8. Валентин Златев - Генерален директор на „Лукойл България" 9. Васил Велев - Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
10. Петър Кънев - Член на Съвета на директорите на „Демакс" АД
11. Камен Колчев - Председател на съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг
12. Доц. д-р Григорий Вазов - Ректор на Висше училище по застраховане и финанси
13. Д-р ик. н. Емил Хърсев - Управляващ директор на „Хърсев и Ко" КДА
14. Петко Николов - Председател на Комисия за защита на конкуренцията
15. Д-р Йордан Войнов - Изп. директор на Българска агенция по безопасност на храните
16. Румен Порожанов -Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"
17. Христо Христов - Председател на борда на директорите на „Дарик уеб"
18. Николай Генчев - Главен изпълнителен директор на ЗК „Уника" АД
19. Александър Раков - Изпълнителен директор на IBM България
20. Милен Велчев - Главен изпълнителен директор на "ВТБ Капитал България"
21. Вяра Анкова - Генерален директор на БНТ
22. Инж. д-р Лъчезар Цоцорков - Председател на УС на Българска минно-геоложка камара
23. Проф. д-р Любен Тотев - Ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски"
24. Цветан Симеонов - Председател на Българска търговско-промишлена палата

37

Медиен мониторинг | 11/28/2012

25. Проф. д.ик.н Стоян Денчев - Ректор на УниБИТ
26. Проф. д.ик.н Стати Статев - Ректор на УНСС
27. Борислав Стефанов - Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
28. Петър Андронов - Кънтри мениджър на КВС Груп за България
29. Атанас Фурнаджиев - Управител на „Мото-Пфое" - България
30. Доц. д-р инж. Никола Добрев - Главен изпълнителен директор на „КЦМ 2000"
31. Цоло Вутов - Председател на Научно-техническия съюз по Минно дело
32. Иво Георгиев - Председател на УС на „ТИ БИ АЙ ЕФ Файненшъл Сървисиз"
33. Валерий Тодоров - Генерален директор на Българското национално радио
Конкурсът „Мистър Икономика" е най-значимият традиционен икономически форум в България.
Първото му издание е през 1990 г. - в зората на българската демокрация. Носители на наградата
са изтъкнати български икономисти, финансисти и предприемачи. Във време на световна
икономическа криза е от изключително значение да се насърчават и поощряват добрите примери
и постиженията в различните области на икономиката, които допринасят и за позитивния имидж
на България пред света. Днес, повече от всякога, е необходимо да се дадат заслужените отличия
на онези личности, които въпреки непредвидимостта и тежките изпитания на съвременната
икономическа реалност, успяха не само да съхранят своите компании, но и да продължат да ги
развиват, да бъдат гъвкави, изобретателни, модерни и иновативни.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1001569
Брой думи: 264
Резюме: 13 проекта на обща стойност около 6 млн. лева са кандидатствали по процедурата
"Енергийна ефективност и зелена икономика" в рамките на ОП Конкурентоспособност, съобщи
експертът в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Велина Попова на
семинар във Велинград. Голяма част от тях са върнати за преработка, за да може кандидатите
да оформят по-добре проектите си и да бъдат одобрени.
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Заглавие: 13 проекта са кандидатствали по процедурата на енергийна ефективност от ОП
Конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор: Марта Младенова
Текст: 13 проекта на обща стойност около 6 млн. лева са кандидатствали по процедурата
"Енергийна ефективност и зелена икономика" в рамките на ОП Конкурентоспособност, съобщи
експертът в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Велина Попова на
семинар във Велинград. Голяма част от тях са върнати за преработка, за да може кандидатите
да оформят по-добре проектите си и да бъдат одобрени.
Едно от основните предимства на процедурата за енергийна ефективност е, че няма специални
сесии, в които трябва да се подават документите. Така експертите от икономическото
министерство могат да помогнат на кандидатите да изчистят грешките си.
„Гледайки проектите, той дава препоръки и коментари по целия формуляр за кандидатстване,
включително и по тези неща. Което означава, че на етап изпълнение проектите трябва да са в
по-добър вид, по-изпълним, отколкото понякога се получава по затворените процедури, където
трябва да работиш с това, което имаш, то не може да се променя", каза Попова.
Кандидатите могат да подават проекти до края на октомври. „Към настоящия момент не считаме,
че процедурата е сложна. Проблемът, който виждаме, е, че процедурите трябва да бъдат
изпълнени, енергийният одит трябва да бъде наличен. Дали сме си време до края на март да
видим схемата как върви, как ще върви. Вярваме, че ще предизвикаме интерес от нашите
кандидати. Така че ще изчакаме и следващи проекти и ако установяваме някакъв проблем,
естествено, ще търсим опростяване", каза директорът на главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност" в МИЕТ Кирил Гератлиев.
Общо по процедурата има 150 млн. евро, които могат да бъдат получени безвъзмездно. Други
150 млн. евро могат да бъдат получени като нисколихвени кредити, но само от фирмите,
спечелили проект.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=591888
Брой думи: 191
Резюме: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
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Заглавие: Делян Добрев: В Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн.
лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда“. На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй“ в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
„Конкурентоспособност“ в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.burgasnews.com
Връзка: http://www.burgasnews.com/vazhni-novini/malka-novina/66082-burgaskiyat-port-burgasbus-iobshtinata-se-obediniha-za-evropejski-proekti
Брой думи: 147
Резюме: Община Бургас, "Бургасбус" ЕООД и "Пристанище Бургас ЕАД ще учредят дружество
по ЗЗД „Бургаски транспортен и логистичен клъстер“.
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Заглавие: Бургаският порт, "Бургасбус" и общината се обединиха за европейски проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Община Бургас, "Бургасбус" ЕООД и "Пристанище Бургас ЕАД ще учредят дружество по
ЗЗД „Бургаски транспортен и логистичен клъстер“. Това стана ясно на общинската сесия днес.
Целта на начинанието е да се обединят институции, които да са в областта на транспорта. По
този начин Община Бургас, "Бургасбус" ЕООД и "Пристанище Бургас ЕАД могат да получат
финансиране от ЕС и да участват в ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007 - 2013. Дебатите по темата бяха кратки, като само от НФСБ
искаха пояснение по темата. Отговор даде директорът на дирекция „Стопански дейности „ в
Община Бургас Ивелина Стратева. "Ще участваме в европейски изложения и ще представяме
Бургас. Финансирането по клъстера ще бъде плащано с европейски пари, а не с пари на
общината", заяви тя пред съветниците.
Процедурата за клъстера е да повиши конкурентоспособността на българските предприятия,
чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски
капацитет.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/409199/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%
82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-75%D0%BC%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D0%B2
Брой думи: 196
Резюме: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград, съобщиха от министерство на икономиката.
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Заглавие: Делян Добрев: Европейските проекти в Свиленград са за над 75 млн.лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград, съобщиха от министерство на икономиката.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда“. На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй“ в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
„Конкурентоспособност“ в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.publics.bg
Връзка:
http://www.publics.bg/bg/news/9335/%D0%92_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%
B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%
D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%
82%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%95%D0%A1
_%D0%B7%D0%B0_75_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2.html
Брой думи: 193
Резюме: С изпълнението на всички проекти по оперативните програми община Свиленград се
нарежда сред първенците по усвояване на средства от Европейския съюз
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Заглавие: В Свиленград се изпълняват проекти с пари от ЕС за 75 млн. лв
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С изпълнението на всички проекти по оперативните програми община Свиленград се
нарежда сред първенците по усвояване на средства от Европейския съюз
През последните три години в Свиленград се изпълняват проекти, финансирани с европейски
пари, на стойност над 75 млн. лв. По думите на министъра на икономиката енергетиката и
туризма Делян Добрев тази сума е над 10 пъти по-висока в сравнение с изпълняваните проекти
през последните 20 години.
Това стана ясно по време на церемония по подписването на договор за модернизация на
водопроводна и канализационна мрежа в Свиленград. Стойността на проекта е 48,1 млн. лв. От
тях 46 млн. лв са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда"
(ОПОС).
Със средства от Международен фонд "Козлодуй" само в област Хасково са в ход 11 проекта на
стойност около 2 млн. евро. По Оперативна програма "Конкурентоспособност" са
осъществени 34 проекта за 23 млн. лв .
На събитието присъстваха още министърът на околната среда и водите Нона Караджова,
ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград Георги Манолов. Министър
Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните програми община
Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от Европейския съюз в
национален мащаб.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.inews.bg
Връзка:
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A1
%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-75%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-_l.a_c.327_i.240968.html
Брой думи: 200
Резюме: Това е 10 пъти повече отколкото през последните 20 години
"През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн.
лева, което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години".
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Заглавие: Свиленград изпълнява проекти за 75 млн. лева
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Това е 10 пъти повече отколкото през последните 20 години
"През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн.
лева, което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години". Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
Стойността на проекта е 48,1 млн. лева, от които 46,4 млн. лева безвъзмездна финансова помощ
от оперативна програма "Околна среда", информират от МИЕТ.
Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд "Козлодуй" в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
"Конкурентоспособност" в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лева, добави
министърът и прикани бизнеса да кандидатства по схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика" на ОПК.
Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните програми община
Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от Европейския съюз в
национален мащаб.
На събитието присъстваха министърът на околната среда и водите Нона Караджова, ресорният
зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград Георги Манолов.
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Дата: 27.11.2012
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/35855
Брой думи: 195
Резюме: Обучение за малки и средни предприятия от сектор ”Производство на храни” се
проведе в Велико Търново. Целта е фирмите да намерят външни пазари за продуктите си. На
специализирания семинар за представителите на българските малки и средни предприятия
присъстват близо 30 фирми от региона.
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Текст: Обучение за малки и средни предприятия от сектор ”Производство на храни” се проведе в
Велико Търново. Целта е фирмите да намерят външни пазари за продуктите си. На
специализирания семинар за представителите на българските малки и средни предприятия
присъстват близо 30 фирми от региона.
Преподавателката в УНСС -София, доктор на икономическите науки Клавдия Ташева, лектор на
семинара, заяви, че интересът към обучението във Велико Търново е много голям и са
обхванати максимален брой желаещи.
Проектът се реализира по ОП „Конкурентоспособност”, в която бенефициент е Министерство
на икономиката, енергетиката и транспорта чрез Агенцията за малки и средни предприятия.
Обученията се провеждат в две направления. Първото от тях е въвеждащо обучение - как да
подготвим фирмите за износ, т.е какви са необходимите условия да излязат фирмите на
външния пазар. Този проблем според лекторката е много актуален особено за малкия и среден
бизнес."Нашата цел е да им покажем как да го направя, кое е най-изгодно за тях", каза Ташева.
Секторните обучения са втори по проекта. Те представляват обучение в механизма, алгоритъма,
по който конкретно малките и средни предприятия да стъпят на пазара - чрез участие в
изложения, панаири, да си намират сами партньори в бизнеса. Обучението е безплатно за
участниците.
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http://b2bnews.bg/index.php/13-proekta-sa-kandidatstvali-po-procedurata-na-energiinaefektivnost-ot-op-konkurentosposobnost-709133.html
Брой думи: 265
Резюме: 13 проекта на обща стойност около 6 млн. лева са кандидатствали по процедурата
"Енергийна ефективност и зелена икономика" в рамките на ОП Конкурентоспособност, съобщи
експертът в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Велина Попова на
семинар във Велинград. Голяма част от тях са върнати за преработка, за да може кандидатите
да оформят по-добре проектите си и да бъдат одобрени.
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Текст: 13 проекта на обща стойност около 6 млн. лева са кандидатствали по процедурата
"Енергийна ефективност и зелена икономика" в рамките на ОП Конкурентоспособност, съобщи
експертът в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Велина Попова на
семинар във Велинград. Голяма част от тях са върнати за преработка, за да може кандидатите
да оформят по-добре проектите си и да бъдат одобрени.
Едно от основните предимства на процедурата за енергийна ефективност е, че няма специални
сесии, в които трябва да се подават документите. Така експертите от икономическото
министерство могат да помогнат на кандидатите да изчистят грешките си.
„Гледайки проектите, той дава препоръки и коментари по целия формуляр за кандидатстване,
включително и по тези неща. Което означава, че на етап изпълнение проектите трябва да са в
по-добър вид, по-изпълним, отколкото понякога се получава по затворените процедури, където
трябва да работиш с това, което имаш, то не може да се променя", каза Попова.
Кандидатите могат да подават проекти до края на октомври. „Към настоящия момент не считаме,
че процедурата е сложна. Проблемът, който виждаме, е, че процедурите трябва да бъдат
изпълнени, енергийният одит трябва да бъде наличен. Дали сме си време до края на март да
видим схемата как върви, как ще върви. Вярваме, че ще предизвикаме интерес от нашите
кандидати. Така че ще изчакаме и следващи проекти и ако установяваме някакъв проблем,
естествено, ще търсим опростяване", каза директорът на главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност" в МИЕТ Кирил Гератлиев.
Общо по процедурата има 150 млн. евро, които могат да бъдат получени безвъзмездно. Други
150 млн. евро могат да бъдат получени като нисколихвени кредити, но само от фирмите,
спечелили проект.
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Брой думи: 206
Резюме: Това е 10 пъти повече, отколкото през последните 20 години
През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.,
което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по подписването на
договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в Свиленград, съобщиха от
министерство на икономиката.
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Автор: Калина Георгиева
Текст: Това е 10 пъти повече, отколкото през последните 20 години
През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75 млн. лв.,
което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по подписването на
договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в Свиленград, съобщиха от
министерство на икономиката.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда“. На събитието присъстваха министърът на околната среда
и водите Нона Караджова, ресорният зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград
Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй“ в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
„Конкурентоспособност“ в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.
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Резюме: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
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Заглавие: Свиленград сред първенците по усвояване на евросредства
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Текст: През последните три години в Свиленград се изпълняват европейски проекти за над 75
млн. лв., което е близо десет пъти повече, отколкото през последните 20 години. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на церемония по
подписването на договор за модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в
Свиленград.
Стойността на проекта е 48.1 млн. лв., от които 46.4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от
оперативна програма „Околна среда“.
На събитието присъстваха министърът на околната среда и водите Нона Караджова, ресорният
зам.-министър Ивелина Василева и кметът на Свиленград Георги Манолов.
Министър Добрев подчерта, че дори в период на криза правителството отделя огромен ресурс за
подпомагане на общините. Той съобщи, че по Международен фонд „Козлодуй“ в област Хасково
се изпълняват 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. евро. По оперативна програма
„Конкурентоспособност“ в областта са реализирани 34 проекта за 23 млн. лв., добави Делян
Добрев и прикани бизнеса да кандидатства по схемата „Енергийна ефективност и зелена
икономика“ на ОПК.
Министър Делян Добрев подчерта, че с изпълнението на всички проекти по оперативните
програми община Свиленград се нарежда сред първенците по усвояване на средства от
Европейския съюз в национален мащаб.
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