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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
01.12.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 6 

 телевизии 2 

 радиостанции 4 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 92 

 вестници, от които: 0 

 - национални 5 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 84 

Общо за деня 98 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 30.11.2012  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 14.00 часа  
Продължителност в мин.: 1,30  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: 3.Новина  
В средата на следващата година Оперативната програма Конкурентоспособност ще е една от 
най-добре работещите европейски програми в България. Договорените средства ще достигнат 
84 на сто до края на годината, а през лятото на 2013 ще бъдат усвоени 100 на сто от парите.  
 
Текст: 3.Новина  
В средата на следващата година Оперативната програма Конкурентоспособност ще е една 
от най-добре работещите европейски програми в България. Договорените средства ще 
достигнат 84 на сто до края на годината, а през лятото на 2013 ще бъдат усвоени 100 на сто от 
парите. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
откри в Пловдив заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
Конкурентоспособност. Кореспондентката ни Кремена Данева съобщава още.  
Репортер: По думите на министър Добрев, всеки месец по сметките на фирмите се превеждат 
между 40 и 50 млн. лв, а това са реално влезли пари по оперативната програма, които отиват 
към бизнеса. До края на годината предстои сключването на договори по два големи проекта - 
газовата връзка със Сърбия и София тек парк. В същото време Добрев отчете като слабост 
ниския процент сключени договори по схемата за енергийна ефективност за малките и средни 
предприятия. От отварянето й през юни до момента са подадени само 14 проектни 
предложения. Министърът си обяснява ниското темпо с тежките процедури, но призивът му към 
компаниите е за участие, тъй като финансовият ресурс по схемата е значителен - 150 милиона 
евро безвъзмездна помощ за страната ни. Делян Добрев съобщи също, че се обмисля 
раздаването на ваучери на фирмите за иновации или за информационни и комуникационни 
технологии. С тях те ще могат да поръчват в развойни или научни звена по избор точно тази 
иновация, която им е необходима.  
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Дата: 30.11.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 14  
Брой думи: 2008  
 
 
Резюме: Информационните кампании по схемата Енергийна ефективност и зелена икономика 
по ОП "Конкурентоспособност" – бъдещата оперативна програма и поуките от грешките, 
направени през първия програмен период  
 
Текст: Водещ: Добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик 
радио” с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Повече от месец в нея 
представяхме хода на втората информационна кампания по схемата "Енергийна ефективност и 
зелена икономика" по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Този път ще 
погледнем на нея през призмата на бъдещата Оперативна програма и на поуките от грешките, 
направени през първия програмен период. Схемата, която би трябвало да продължи и в 
периода 2014-2020 г. в следващата Оперативна програма, също ще цели да намали 
енергоемкостта на българските предприятия чрез внедряването на по-екологично и по-
ефективно оборудване. Целта е компаниите да могат да подобрят качествено и количествено 
произвежданата от тях продукция, което да им отвори пътя към нови пазари и в България и в 
Европа, а защо не и в трети страни. Схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е 
ключова за българските микро, малки и средни предприятия, категоричен е министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Делян Добрев: 150 млн. Евро имаме безвъзмездна помощ и 150 млн. Евро мостово 
финансиране от страна на EBRD чрез някои български банки-партньори. Програмата я 
стартирахме в края на юни месец. Засега имаме получени сравнително малко на брой 
предложения. Това все още не ни е паникьосало съвсем, защото тази схема е по-различна от 
останалите схеми. Останалите схеми, знаете, първо се попълва апликационен формуляр, с 
него се кандидатства. Едва след като се сключи договор, тогава се търси финансиране, тогава 
се провеждат процедури за избор на подизпълнители. В някои случаи тогава се провежда 
енергийният одит. Тук е обратното. Тук първо се прави енергийният одит, избират се 
изпълнителите, подизпълнителите по проекта, осигурява се финансирането и едва след като си 
готов, буквално казано, още утре да закупиш оборудването и да стартираш мерките за 
саниране, тогава кандидатстваш в Оперативната програма. Друго, което е – сега имаме 
двама асистента, които ни помагат с оценката, за да не е само администрацията. И 
администрацията в някои случаи се задъхва, когато има много на брой предложения. Имаме 
двама асистента – един на предварителния етап, на оценката, а втори на проекта, след като се 
изпълнят вече мерките. Тези асистенти вече са факт. От септември месец единият асистент, 
ако не се лъжа. Така че те също ще ни подкрепят. В момента имаме получени 13 проекта. Но аз 
получих една много интересна информация. На срещата ми в Свиленград, с кмета, го питах 
техните фирми включиха ли се, що не участват, нямаме нито един проект от тях и той ми каза, 
че е разговарял с някои от тях и работят с някакъв консултант. Знаете, енергийните одити се 
извършват от лицензирани фирми. В България има 353 лицензирани фирми за сгради и 51 
лицензирани фирми за промишлени инсталации. Тези фирми подготвят енергийния одит и 
начертават мерките, които трябва да се изпълнят. Една от тези фирми е казала, че има вече 
при нея извършени 70 енергийни одита точно с цел кандидатстване по тази програма. Така че 
това е доказателство, че въпреки първоначалното забавяне заради по-различната структура на 
схемата, в крайна сметка имаме достатъчно голям интерес от страна на фирмите. Проведохме 
две информационни кампании. Една още в началото, в юни месец, втората – септември-
октомври. Обиколихме почти цялата, цялата държава два пъти. Аз също присъствах на няколко 
от тези срещи. Винаги сме имали 80 до 100 фирми участници в информационните дни, което 
също е положителен сигнал. Така че сме убедени, че до края на януари, февруари месец ще са 
съвсем различни нещата. Разбира се, и Вие като разбирате схемата, това допълнително ще ни 
помогне да постигнем най-добрите възможности резултати.  
Водещ: Очаква се през март да бъде направен преглед на постигнатото по схемата за 
енергийна ефективност и зелена икономика и евентуално да бъде потърсен начин за 
улесняване на компаниите, макар че и в момента критериите са ясни и точни. Изключително 
важно по тази схема е, че няма определени сесии за кандидатстване, което позволява 
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компаниите да напишат проектите си и да получат съвет от експертите от Главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност" още преди кандидатстването. Така ще могат да 
бъдат избегнати грешки, които да попречат на спечелването на проект за създаването на по-
енергийно-ефективно производство.  
Делян Добрев: Енергийната ефективност в предприятията е нещо, което е изключително 
важно, защото ако досега българските малки и средни предприятия разчитаха на това, че 
електроенергията е евтина, по-евтина в България отколкото в Европейския съюз, с 
увеличението тази година се увеличиха и техните разходи за електроенергия. Начинът те да 
останат конкурентоспособни, един от начините е да инвестират в енергийна ефективност. 
Хубавото, може би в кавички, но за конкретния пример хубавото е, че има огромен потенциал за 
мерки в посока енергийна ефективност, защото българските предприятия са пет пъти по-
енергоемки отколкото средното в Европейския съюз, което пък означава... хубавото е, че 
означава, че те могат да станат пет пъти по-енергийно-ефективни и по този начин да намалят 
значително, има резерв, с който да намалят значително разходите си за енергия.  
Водещ: Въпреки че схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е отворена до края 
на октомври догодина, експертите от икономическото министерство съветват компаниите да 
кандидатстват максимално бързо, за да е сигурно, че ще останат средства за техните проекти. 
В момента специалистите от ресорната дирекция обмислят структурата на следващата 
Оперативна програма, като има нагласата да се премахнат сесиите за кандидатстване 
изобщо, както в момента е по схемата за енергийна ефективност, а възможност за 
спечелването на проект по дадена схема или процедура, независимо от кой вид е, да бъде 
определен в по-дълъг период. По този начин фирмите ще могат да подават проектите си ще 
могат да подават проектите си в рамките на целия период на схемата, да речем в рамките на 
година, година и половина, а не в кратки сесийни периоди около месец, месец и половина.  
Делян Добрев: Енергийната ефективност ще бъде приоритет и следващия програмен период, 
не само този. В следващия програмен период, знаете, че ние работим върху една стратегия за 
интелигентна специализация (Smart Specialization Strategy) което означава, че за разлика от 
този програмен период, когато сравнително на всички ще даваме средства, програмите са 
отворени за всички и всички могат да кандидатстват, много на брой фирми, различни по вид 
фирми кандидатстват и всеки получава по малко финансиране от наличните средства. Идеята 
в целия Европейския съюз – това е нещо, което и ние правим – да имаме определена 
специализация за следващия програмен период. Ако този програмен период сме хвърляли 
пари от хеликоптер, както има една икономическа теория за стимулиране на икономиката, в 
следващия програмен период ще специализираме, ще насочим част от средствата в 
определени сфери, където вярваме, че ще постигнем най-висок ефект. С ограничените 
средства, целта е, които ще имаме – те, разбира се... аз съм, така, убеден, че ще са повече 
отколкото тези 1,17 млрд. Евро, които имаме в момента. Но колкото и да са те, все пак са 
ограничени. С ограничените средства трябва да постигнем най-голям ефект. Тази прелюдия е, 
за да Ви кажа, че сме идентифицирали предварително някои сфери на специализация, като 
една от тези сфери задължително ще бъде енергийната ефективност. Подобен тип програма 
ще продължи и в следващия програмен период. Друга сфера са иновациите, разбира се. Трета 
сфера са експортно ориентираните предприятия. Ние сме малка икономика, малка държава с 
население 7 млн. Души – не можем да разчитаме на висок икономически растеж чрез подкрепа 
на предприятията, които работят за вътрешен пазар. Възстановяването на икономиката 2010, 
2011 и тази година до голяма степен се дължи на ръст в износа. И 2010 и 2011 отчитахме над 
20% ръст в износа. Тази година е малко по-скромен заради това, че Еврозоната фактически 
вече отново е в рецесия, а тя е най-големият наш търговски партньор. 72% от износа от 
България е за Европейския съюз, само 28% е за трети страни. Ние трябва да насочим повече 
усилия към тези трети страни, към тези 28% да станат по-голям процент, защото от една страна 
по този начин ще диверсифицираме износа, от друга страна нашите стоки ще се насочат към 
пазари, които традиционно растат с много по-високи темпове. Например един Китай повече от 
десет години е с над 10% ръст, една Индия в същия период от време с 7-8% ръст, Турция в 
същия период – отново с 7-8% икономически растеж. И като сравним тези държави и тези 
страни с Европейския съюз, който расте с 1-2-3% на година през последните десет години, 
много по-перспективен е пазарът на третите страни. Но това отново е сфера за специализация 
– как да помогнем на българските фирми да открият тези пазари, да им помогнем с каквото им 
е необходимо, за да могат те да достигнат до тези пазари в следващия програмен период.  
Водещ: През следващия програмен период ще бъде изцяло променен начинът на финансиране 
на иновациите, категоричен бе министърът на икономиката Делян Добрев. Изключително важно 
е бизнесът сам да определя от какви иновации, както и да избира екипите от учени, с които да 
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ги разработва. Така научните достижения ще бъдат приложими в бизнеса именно във вида, в 
който са му необходими, за да се направи качествен скок напред в развитието им. 
Разработването и внедряването на иновации е един от ключовите приоритети за целия 
Европейския съюз. Те се разглеждат като елемент за преодоляване на трудностите, създадени 
от икономическата и финансовата криза в Общността, както и като стимул за оздравяване на 
компаниите и за превръщането им в конкурентоспособни не само вътре в Общността, но и за 
трети страни. Ето защо, иновациите ще бъдат сред ключовите приоритети и у нас в следващата 
Оперативна програма.  
Делян Добрев: Иновациите – те са задължителна част от всяка една Оперативна програма 
във всяка една държава, защото те създават продуктите с висока добавена стойност. И там 
мога да Ви кажа нещо интересно. По иновациите имаме идея да въведем една нова схема, 
наречена „Ваучерна схема”, която означава, че на всяка компания ще дадем определена сума 
пари. Всяка компания, която иска да инвестира в иновации, ще й дадем ваучер, не пари, ще й 
дадем ваучер за определена сума пари. Например ще дадем 50 или 100 000 или 200 000 лева – 
сумата не е определена – на компаниите, които искат да развиват иновации. Те с този ваучер 
ще отидат в някой институт или в някой развойно звено в България, защо не и в Европа, и ще 
кажат – имаме едни средства, срещу тези средства искаме ето такава иновация, защото 
смятаме, че тя е подходяща за нашата компания. Това, според нас, ще е един успешен модел, 
защото ще даде на компаниите тази иновация, от която те имат нужда за разлика от подхода, в 
който финансираме институтите, образователните институции и те създават една иновация, 
която после се опитват да продадат или да наложат на фирмите като много хубава. Тук 
пирамидата е обратно. Фирмата казва – ето, това е иновацията, която ни трябва и по този 
начин ние самите пък ще насочим средствата точно там, където са най-подходящи. Не във 
всички институти в БАН например по определена сума, а сумите на фирмите, те ще си изберат 
кои институти от БАН и ще отидат в тези институти, които им вършат работа и които наистина 
им създават някакъв продукт.  
Водещ: И нека накрая припомним най-важното за схемата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", която действа в настоящата Оперативна програма "Конкурентоспособност" и е 
отворена от края на юни тази година до края на октомври 2013. По нея са достъпни 300 млн. 
Евро, като половината от тях са безвъзмездна помощ, а останалите могат да бъдат получени 
чрез кредитни линии за спечелилите проекти по схема, разработена от Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Парите са достъпни чрез няколко български търговски банки, 
избрани от европейската финансова институция. По цялата процедура "Енергийна ефективност 
и зелена икономика" могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия. Те могат да 
изберат ново оборудване по одобрения от експертите списък или да направят енергиен одит, с 
който да докажат, че исканото от тях оборудване ще им донесе най-малко 10% намаляване на 
енергийния разход, въпреки че в момента не е предвидено във въпросния списък. Също така с 
парите могат да се правят и подобрения на производствените помещения, които да доведат до 
по-ниски енергийни разходи на предприятието. Това бе всичко за тази вечер. Следващия петък 
ще се срещнем с ръководителя на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" Кирил Гератлиев, с когото ще поговорим за цялата Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", както за настоящия, така и за следващия програмен 
период. От мен, Марта Младенова, лека и приятна вечер! Дочуване!  
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Дата: 30.11.2012  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.30 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 304  
 
 
Резюме: 5.Новина  
Държавата ще насърчава инвестициите в секторите с висока добавена стойност, като 
информационните и комуникационните технологии. Това заяви икономическият министър 
Делян Добрев на международна конференция „Индустрия и иновации”. Причината е, че тези 
сектори са носител на устойчив растеж. По-голямата част от евросредствата по Oперативна 
програма "Конкурентоспособност" от 2014 година също ще подпомагат иновациите, 
енергийната ефективност и производството на продукти с висока добавена стойност.  
Иновациите ще бъдат гръбнакът в усвояването на евросредствата за конкурентоспособност 
през следващия програмен период, заяви Делян Добрев. Те ще бъдат поне колкото сегашната 
сума, чийто размер е над 1 милиард евро. Министърът сравни България с държава от Третия 
свят, ако се гледа търговският ни баланс - внасяме високотехнологични машини, а изнасяме 
непреработени суровини.  
 
Текст: 5.Новина  
Държавата ще насърчава инвестициите в секторите с висока добавена стойност, като 
информационните и комуникационните технологии. Това заяви икономическият министър 
Делян Добрев на международна конференция „Индустрия и иновации”. Причината е, че тези 
сектори са носител на устойчив растеж. По-голямата част от евросредствата по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" от 2014 година също ще подпомагат иновациите, 
енергийната ефективност и производството на продукти с висока добавена стойност.  
Иновациите ще бъдат гръбнакът в усвояването на евросредствата за конкурентоспособност 
през следващия програмен период, заяви Делян Добрев. Те ще бъдат поне колкото сегашната 
сума, чийто размер е над 1 милиард евро. Министърът сравни България с държава от Третия 
свят, ако се гледа търговският ни баланс - внасяме високотехнологични машини, а изнасяме 
непреработени суровини.  
Делян Добрев: Ние не трябва да изнасяме суровини, трябва да изнасяме продукти с висока 
добавена стойност. Така че ще подкрепим всички предприятия, които правят суровините крайни 
продукти с по-висока добавена стойност”.  
Мястото, където ще се стимулира създаването и развитието на иновации, е бъдещият "София 
Тех парк". Там начинаещите предприемачи ще могат да получат основна помощ.  
Елица Панайотова: Какви са стъпките, през които трябва да мине, как трябва да организира 
процеса, да си разпише бизнес плана, кои могат да са потенциалните му клиенти, къде може да 
намери финансиране, къде може да намери пазар.  
Технологичният парк в София ще насочи усилията си в три основни сфери - информационните 
и комуникационни технологии, природните науки и биотехнологииге, и енергийната ефективност 
и източниците на нова енергия.  
От Българската академия на науките, с която паркът ще си сътрудничи, представиха три свои 
спечелени проекта, които могат да достигнат до бизнеса чрез бъдещия парк. Става дума за 
високотехнологични хардуерни решения, иновации в областта на полимерите с приложение 
във фармацията, и за Национален ускорителен център. Оборудването, което БАН ще купи по 
проектите, ще може да се използва и от Технологичния парк.  
БНТ, новини в 22.30 часа, 29.11.2012 г.  
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Дата: 30.11.2012  
Източник: БНТ  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 29  
Брой думи: 3967  
 
 
Резюме: Председател: И преминаваме към въпросите и питанията към Делян Добрев, 
министър на икономиката, енергетиката и туризма. Първо ще отговори на общо питане и 
въпрос съответно от народните представители Корнелия Нинова, относно политика за 
подобряване на бизнес климата в България и Мая Манолова, относно мерки за подобряване на 
бизнес средата и стимулиране на дребния и средния бизнес. Г-жо Нинова, имате възможност 
да развиете питането си. След това ще чуем и въпроса на г-жа Манолова.  
 
Текст: Председател: И преминаваме към въпросите и питанията към Делян Добрев, министър 
на икономиката, енергетиката и туризма. Първо ще отговори на общо питане и въпрос 
съответно от народните представители Корнелия Нинова, относно политика за подобряване на 
бизнес климата в България и Мая Манолова, относно мерки за подобряване на бизнес средата 
и стимулиране на дребния и средния бизнес. Г-жо Нинова, имате възможност да развиете 
питането си. След това ще чуем и въпроса на г-жа Манолова.  
Корнелия Нинова: Г-н Добрев, моето питане е какви мерки ще предприеме правителството и 
вашето министерство за подобряване на бизнес климата? Причините да го задам са две. 
Първата – вярвам, общото ни разбиране, че ако не се стимулира икономиката и ако не започнат 
да работят малките и средните фирми, няма излизане от кризата. Всички други политики, в 
областта и на образование, здравеопазване и социална сфера, са зависими от развитието на 
икономиката. Радвам се, че е общо разбирането ни по този въпрос. Втората причина обаче е 
изключително тревожна. Касае се за анкетата на Националния статистически институт за месец 
октомври. Това е едно проучване на стопанската конюнктура, която обхваща, колеги, 
производство, индустрия, строителство, търговия на дребно и услуги. Параметрите са 
притеснителни, защото показват, че икономическата среда се влошава много през октомври и 
прогнозите за следващите месеци също не са добри. Фактите конкретно. Общите оценки за 
бизнес климата са с 2,7 процентни пункта по-ниски отколкото през септември. Най-сериозно 
влошаване на бизнес средата има в индустриалния сектор, в производството, където оценките 
се понижават с 3,6 само за един месец. От юли до октомври натоварването на 
производствените мощности в индустриалния сектор спада с 1,8 процентни пункта. Пак казвам, 
само за един месец е това. Строителство. В строителния бранш оценките за бизнес средата се 
влошават с 2,9%. Производственият график там е осигурен с договори за близо пет месеца, 
като е регистрирано понижение с около един месец спрямо оценката през юли. Същевременно 
и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца остават все по-песимистични. 
Търговията и услугите – какви са фактите там? Търговията на дребно. Оценките се понижават с 
1,8%, а в сектора на услугите понижението е с 1,3 на сто. И в двата отрасъла оценките за 
перспективите в следващите три до шест месеца са по-резервирани. Прогнозират обаче там 
производителите покачване на цените, които ще предлагат на стоките си в следващите месеци. 
Ако мога да обобщя накрая, влошаване на бизнес средата за октомври с тежка перспектива за 
следващите месеци, повишаване на цените на стоките и услугите. А по-нататък, ако имам 
време, след това ще развия и тезата за перспективите пред бизнеса да уволнява, да 
продължава да уволнява и да освобождава хора от работа, т. е. покачване на безработицата. 
Затова питам, в тази ситуация какви мерки ще предприемете конкретно за подпомагане на 
бизнеса? Напомням, че през 2010, на 1 април, правителството прие антикризисен план с 
конкретни мерки за подпомагане на икономиката и на бизнеса. Твърдя, че до днес, 2012 г., 
ноември месец, нито една точка от този бизнес план, този антикризисен план не е изпълнена. 
Може би сега ще предложите нещо ново накрая на мандата, за да се стимулира икономиката и 
да се излезе от това състояние. Благодаря Ви!  
Председател: г-жо Манолова, имате думата и Вие да развиете въпроса си към министър 
Добрев в рамките на две минути. Г-жа Нинова три минути, защото е питане, Вие две минути, 
защото е въпрос, както е по регламент.  
Мая Манолова: Уважаеми, г-н председател! Уважаеми, колеги! Уважаеми, г-н министър! Аз 
също имам своите основания да Ви задам този въпрос. Правя го по молба на стотината фирми 
в Кюстендил, стотината малки фирми, които със зъби и нокти се борят за своето оцеляване, 
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собственото си и на наетите работници. Правя го и по молба на една фирма от Разград, чийто 
собственик се обърна към мен за помощ, който също е на ръба, със залежала продукция, със 
несъбрани вземания и с просрочени задължения към държавата и към различните държавни 
институции. Всъщност, в това положение са десетки хиляди малки и средни фирми в България. 
В това положение са стотици хиляди работници, които живеят със страх за утрешния ден дали 
няма да останат без работа, на улицата, изхвърлени и без всякакво препитание. Тези дни 
излязоха стряскащи данни от едно проучване на Националното сдружение на малките и 
средните предприятия и на Българската стопанска камара, според които до края на тази година 
ще обявят фалит още 40 000 фирми. Според тях, междуфирмената задлъжнялост в България 
днес надхвърля 100 млрд. лева. 100 млрд. лева – число, което е далеч по-високо и от брутния 
вътрешен продукт. Според малките и средни фирми, причините са, на първо място, 
неразплащането на държавата с бизнеса, трудностите при погасяване на кредитите, които 
следват от това, намалелите обороти и натискът от страна на българската държава. Аз няма да 
Ви припомням с какви действия правителството на ГЕРБ започна този срив в икономиката, 
защото всички помнят решението, престъпното решение на финансовия министър да не се 
разплати с бизнеса още в края на 2009 г. Продължаващият рекет върху фирмите и 
нарушенията в обществените поръчки, които са фрапантни по време на вашето управление.  
Председател: Моля въпроса , г-жо Манолова.  
Мая Манолова: Само ще Ви попитам какви мерки ще предприемете в останалото време до 
края на този мандат за подкрепа на малкия и средния бизнес?  
Председател: Г-н министър, ще имате възможност да отговорите общо на питането и на 
въпроса в рамките на осем минути. Заповядайте!  
Делян Добрев: Уважаеми, г-н председател! Г-жо Манолова! Г-жо Нинова! Народни 
представители! Благодаря за възможността да поговорим за икономика в Пленарна зала, 
защото над 80% от въпросите към мен са на тема енергетика, а е хубаво ние да говорим повече 
за икономика, отколкото за енергетика, защото икономиката е истинското предизвикателство 
пред министерството, на което аз съм ръководител в момента. Ще отговоря първо на г-жа 
Нинова по отношение на показателя за бизнес климат за октомври месец. Първо, е хубаво, 
когато разглеждаме този показател, да не избираме един определен месец, а да гледаме поне 
шестмесечна перспектива или едногодишна. Действително общият показател на бизнес 
климата за месец октомври се понижава с 2,7 пункта спрямо предходния месец. Това 
намаление обаче не може да се разглежда изолирано от ясно изразената сезонност на 
движенията на този индикатор. Всяка година октомври-ноември ние имаме такова понижение 
на индикатора. Това е факт след летните месеци и за предходните години, така че затова не 
трябва да се гледа този индикатор само за един месец, изолирано. Това може лесно да бъде 
обяснено с повишените икономически очаквания през пролетта и лятото и чисто човешките 
опасения преди настъпващата зима. През 2010 г. износът отчита увеличение с 33% спрямо 
предходната година и възлиза на 15,6 млрд. Евро. През 2011 г. имаме отново увеличение 
спрямо 2010 с нови 30%. Оформилата се тенденция във външната търговия от началото на 
2012 г. се характеризира със забавяне на тези показатели. А възстановяването на нашата 
икономика се дължеше на огромния ръст на износа, който ние регистрирахме. Това 
възстановяване е поради факта, че наш основен партньор във външната ни търговия е 
Европейският съюз, за който изнасяме 72% от своята продукция и ето тук се крие възможността 
ние да променим структурата на нашата икономика,възможностите на нашите фирми, така че 
да диверсифицираме този риск. Защото виждаме, че годината 2012, когато Еврозоната вече 
фактически е отново в рецесия, нашият износ намалява и бидейки зависими от една 
единствена икономика, тази на Еврозоната, на 72%, това по никакъв начин не влияе 
положително върху ръста на нашия износ. Затова ние трябва да предприемем действия и 
предприемаме действия да подпомогнем българските малки и средни предприятия да открият 
други пазари, защото Вие,също като мен, знаете, че пазари като Индия, като Китай, пазари като 
Турция регистрират икономически растеж в последните десет години с между 7 и 10%. Това са 
пазарите, които растат. Това са пазарите, към които ние трябва да насочим своето внимание. В 
тази връзка, аз преди две седмици бях в Китай, участвах във форум. Организирахме срещи 
между бизнеса и правим всичко възможно да бъдем много по-активни там. Преосмисляме 
нашата политика на търговските представители. Знаете, че Министерството на икономиката 
има над 70 търговски представители. Част от тях са в държави, в които нямаме особен 
стокообмен, с които освен че нямаме особен стокообмен, нямаме и особени инвестиции от 
страна на тези държави в България. Трябва да насочим много по-голямо внимание върху тези 
пазари. В Китай имаме само двама търговски представители. Може би те не са достатъчни. 
Трябва да имаме още. И в този смисъл да променим, тези 70 души да не са така разпределени, 
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а да имаме повече в развиващите се пазари с високи темпове. Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" е програмата, в която е истинският ресурс, с който ние 
разполагаме. Защото каквито и мерки и приоритети да начертаваме, докато не подпомогнем 
фирмите финансово, нищо няма да се случи. В тази връзка, знаете, че май месец ние 
извършихме реформа в Министерството на икономиката, сляхме две звена – дирекцията, която 
беше Управляващ орган по Оперативна програма "Конкурентоспособност" и частта от 
Агенцията за малки и средни предприятия, която бе Междинно звено. Благодарение на тази 
реорганизация отчитаме доста... днес има мониторингов комитет в Пловдив и аз всъщност 
идвам от там. Данните са много обнадеждаващи, защото само за последните шест месеца, от 
май месец до сега, сме сключили повече от 500 договора с български малки и средни 
предприятия на стойност над 350 млн. Евро. Това са сключените договори, но хубаво е да 
видим и средствата, които са стигнали до фирмите. Само през последните два месеца, 
октомври и ноември, средствата, които реално са излезли от Оперативната програма и са 
влезли в сметките на фирмите, са повече от 40 млн. Лева на месец. И ако разгледаме периода 
от май месец до сега, разплатените средства надвишават разплатените средства, и то броейки 
частта от “Jeremie”, г-н Михалевски, която реално е стигнала до фирмите, а не “Jeremie”, като 
сертифицирани разходи. Средствата, които от май месец до сега са стигнали до сметките на 
фирмите, са повече отколкото средствата от началото на 2007 г. до 1 май 2012 г. Това са 
реални действия за подкрепа на българските малки и средни предприятия. А мога да говоря 
много и за намаляване на административната тежест. Знаете, че съществена реформа е 
въвеждане на методика за разходоориентиран размер на таксите, която влиза в сила от 1 
януари 2013 г., така че да облекчим разходите на българските малки и средни предприятия 
единствено до разходите, направени от администрацията за предоставяне на определената 
услуга. Г-жо Манолова, по отношение на фалита на фирми, е добре да се знае, че през 2011 г. 
броят на новорегистрираните търговци е 45 884. За периода януари-октомври 2012 броят на 
новорегистрираните търговци е 45 225. За десет месеца през 2012 имаме толкова 
новорегистрирани търговци, нови предприемачи, колкото цялата 2011 г, което е ръст с 18,3%. 
Ако сравним този брой на новорегистрирани търговци с броя на заличените търговци, през 
2011 г. броят на заличените търговци е 717. Фирмите изпитват затруднения наистина заради 
общата икономическа обстановка. Това, което ние можем да направим, го правим. Няма как 
залежалата продукция да бъде изкупена от държавата, просто защото сме в пазарна икономика 
и не живеем в такава среда. Това, което трябва да се направи, е да осигурим пазари на тези 
фирми, на които те да продадат тази продукция и да стимулираме вътрешното потребление. 
Първото се прави с подпомагане на компаниите да излязат на тези пазари в трети страни. 
Второто се прави с увеличение на доходите на уязвимите групи, през следващата година което 
е залегнало в бюджета за 2013. По отношение на тези 100 млрд. лева междуфирмена 
задлъжнялост, с цел да ограничим тази междуфирмена задлъжнялост предвиждаме 
предсрочно транспониране на директива 2011/7 на Европейския съюз и на Съвета от 16 
февруари 2011 относно борбата със забавяне плащанията по търговски сделки. Директивата 
ще бъде въведена в българското законодателство чрез Търговския закон в най-кратки срокове. 
Тя урежда, освен междуфирмените, и публичните плащания към фирмите и е предвидено, че 
държавните, общински органи и всички публично-правни организации ще бъдат определени 
срокове за плащане, ненадвишаващи 30 календарни дни, освен ако не е изрично договорено 
друго, като при всички случаи, дори и да е договорено друго, срокът не може да надвишава 60 
календарни дни. А темата за неразплащането от страна на държавата, мисля, че към днешна 
дата не стои на дневен ред, защото 2009, началото на 2010 е възможно да е имало такова 
забавяне – към момента то е изключително ограничено и държавата плаща навреме своите 
задължения. Благодаря Ви!  
Председател: А сега г-жа Манолова има думата да направи реплика, защото тя е задала 
въпроса. В рамките на две минути. Г-жо Манолова, имате думата. Първо г-жа Манолова и след 
това задалият питането – г-жа Нинова.  
Мая Манолова: Уважаеми г-н министър, хубаво е, че сте посетили Индия и Китай, но нали 
разбирате, че за малките и средните фирми Индия и Китай не са решението на проблема. 
Може да са се регистрирали в рамките на тази календарна година 40 000 нови фирми, но над 
100 000 са фалирали. Само за първото тримесечие са 27 000 и само до края на тази година ще 
има още 40 000. В момента задълженията на българската държава към бизнеса са малко над 
400 млн. лева. Така че това е един от проблемите, които можете да решите с труд днес. 
Проблемът е също така, че държавата продължава да се държи като мутра и след рекета, 
който официално беше въведен от министър Дянков – ако искаш да си получиш дължимите 
суми, правиш отстъпка между 7 и 10% - сега се появяват и нови практики, в които ако искаш да 
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си получиш дължимото от българската държава, трябва през друга частна фирма да направиш 
отбив в рамките на 30-40%. По отношение на вашето намерение да внесете закон, с който да 
ангажирате държавата да плаща лихви, когато просрочва с месеци своите задължения, 
позволете ми да не Ви повярвам. Защото европейската директива е от февруари 2010 г. Ние 
внесохме законопроект, „Коалиция за България”, аз и колегите Орешарски и Румен Овчаров, и 
този законопроект беше отхвърлен от депутатите от вашето парламентарно мнозинство. Те 
гласуваха този законопроект. Това беше преди една година. От тогава Ви чакаме да внесете 
ваш законопроект, с който да ангажирате държавата да плаща лихви при забавени плащания и 
до днес това не се е случило. Искам да Ви попитам също така, не Ви ли тревожи и фактът, че 
обществените поръчки в България, и според Европейската комисия и според докладите на 
Сметната Палата, се нагласяват? Цитирам последните два по отношение на Министерство на 
екологията и на Столична община, но те са характерни и за всички останали министерства. 
Предварително се задават такива критерии, които предрешават победителя в конкурсите. 
Публична тайна в България е, че работят единствено и само фирми, които са близки до ГЕРБ, 
които са посочени от ГЕРБ. Е, за какво подобряване на бизнес климата тогава Вие приказвате? 
И не е учудваща констатацията на Световната банка, че е загубен ентусиазмът за подобряване 
на бизнес средата в България. Според мен, по време на това управление той никога не е 
съществувал.  
Председател: Г-н министър, за дуплика. Не. Има един регламент. Нека да го спазваме! Той е 
много сложен – когато се касае до едновременно и питане и въпрос. Имате възможност за 
дуплика, с което изчерпваме процедурата по отношение на въпроса от г-жа Манолова и 
продължаваме по питането на г-жа Нинова.  
Делян Добрев: Г-жо Манолова, хвърляте много сериозни обвинения. Има си органи, които 
проверяват обществени поръчки и всичко останало. Аз ще Ви бъда благодарен да изпратите 
тази информация на тези органи. По отношение на тези 400 млн., които държавата дължи в 
момента на бизнеса, дайте по-конкретно – кои министерства, кои държавни организации ги 
дължат тези средства, защото Министерство на икономиката не дължи нищо на българския 
бизнес. Кажете Министерство на финансите дължи 200 млн., Министерство на регионалното 
развитие дължи 100 млн. И т. н. Сравнете тези цифри с цифрите, които са били 2008 г. и може 
би също ще се изненадате. По отношение на директивата за ограничаване на междуфирмената 
задлъжнялост, казахте, че е от януари 2010. По моя информация тя е от февруари 2011. Но да 
предположим, че тази една година не е от съществено значение. Аз признавам, че Вие умеете 
много добре да хвърляте, така, да отправяте обвинения и критики към правителството, но нека 
те бъдат подкрепени с факти. Благодаря!  
Председател: Продължаваме, за да изчерпим процедурата по питането на г-жа Нинова. Тя има 
думата в рамките на две минути да зададе два допълнителни или уточняващи въпроса. 
Заповядайте, г-жо Нинова!  
Корнелия Нинова: Г-н министър, искате факти. Да Ви дам един. На страницата на 
Министерството на финансите, на официалната, има обявени задълженията на държавата и на 
различните министерства към всички фирми в България. Там можете да видите кое 
министерство какво дължи. По отношение на отговора Ви, искам да изразя несъгласие с 
аргументите Ви и да се опитам да ги оборя.  
Председател: Г-жо Нинова, прощавайте! Процедурата предвижда два допълнителни, 
уточняващи въпроса. Накрая ще имате възможност да изкажете отношение, защото ще имате 
още едно излизане.  
Корнелия Нинова: Но мога да коментирам това, което той каза?  
Председател: Да, но процедурата е за допълнителни, насочващи въпроси.  
Корнелия Нинова: Ще ги задам...  
Председател: Да, заповядайте!  
Корнелия Нинова: Така. Та първата част от отговора Ви беше, че трябва оценките на 
Националния статистически институт да се гледат назад във времето и напред, като 
перспектива, а не само за един отделен месец Ако е така, да видим фактите какви са. Ако 
производството на българските компании остане потиснато и през четвъртото тримесечие, това 
ще означава, че 2012 е поредната година, при която брутният продукт ще расте с по 1%. За 
първите три тримесечия имахме ръст от 0,5% заради слабото търсене на българската 
индустрия навън, на българското производство навън и заради свитото потребление вътре в 
страната. Правителството поддържа оптимистично прогноза за 1,2% ръст, но ако това се случи, 
то означава, че четвъртото тримесечие трябва да е с три пъти по-висок ръст, да имате спрямо 
първите три, които бяха по 0,5. Специалисти икономисти казват, че това е абсурд и не може да 
се постигне. Тоест, ако гледаме целия период на годината, нито прогнозата Ви е вярна, нито 
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това, което се реализира в момента е добро за българската икономика. По отношение на 
втория Ви коментар. То беше оценка на международната конюнктура и на ситуацията в Европа 
вследствие на кризата. Да, Европа е най-големият партньор на България, търговски и заради 
кризата в Европа това се отразява и на България. Но...  
Председател: Моля за допълнителните въпроси, ако имате такива, г-жо Нинова!  
Корнелия Нинова: Да, имам. А след това, в отношението си, ще продължа. Оставаме настрана 
европейската и световната ситуация, която ще анализираме в отношението. Питам Ви 
конкретно, какво бихте направили вътре в България, за да отстраните някоя от причините, 
които бизнесът сочи за своите проблеми? Например, бихте ли подкрепили предложение на 
Българската социалистическа партия да се създаде гаранционен фонд в Банката за развитие, 
чрез който да се подпомогне кредитирането на малките и средни предприятия? Защото една от 
причините, която сочат за проблемите си, е че нямат достъп до кредитиране. И второ, бихте ли 
лобирали и работили в Брюксел, като позиция на българското правителство, за задържане и 
намаляване на акцизите на горивата? Тъй като фирмите сочат, че постоянното увеличение, 
което прави Дянков, оскъпява разходите им и ги прави неконкурентоспособни. Благодаря!  
Председател: Г-н министър, заповядайте да отговорите на тези допълнителни въпроси в 
рамките на три минути!  
Делян Добрев: Аз... ми се искаше да изслушам вашето отношение, за да мога да го 
коментирам. По първата част на това, което казахте Вие, по-скоро потвърждавате това, което и 
аз казах. Казахте, че ограниченият ръст на износа е заради това, че Европа страда. Точно 
затова ние трябва да търсим други пазари. Казахте, че вътрешното потребление също е много 
важно за стимулиране на нашата икономика. За да го стимулираме, е хубаво да подкрепим 
доходите. Това се прави следващата година. Казахте, че българската икономика ще расте с 
около 1% - наистина ще нарасне тази година с около 1%. Това, което конкретно правим, е, че... 
аз Ви казах – само октомври и ноември на месечна база са преведени към фирмите по 40 млн. 
Лева от Оперативна програма "Конкурентоспособност". Конкретно на вашите два въпроса за 
гаранционен фонд и за акцизите върху горивата. Гаранционен фонд има и той действа в 
момента. Той е част от механизма “Jeremie”. По този гаранционен фонд през последната 
година са гарантирани около 100 млн., които са отпуснати кредити към българските малки и 
средни предприятия. Там все още има ресурс и при наличието на ресурс, готов ресурс, който не 
е използван на 100% до момента, аз не виждам логика ние да правим още един гаранционен 
фонд за същото нещо и да блокираме допълнителни средства. По отношение на акцизите на 
горивата, това е много хубав въпрос, защото аз неведнъж съм коментирал, че акцизите върху 
горивата в Европейския съюз са в пъти по-високи отколкото акцизите върху горивата в Щатите 
например. Горивата са основен, един от разходите, които влизат в себестойността на всяка 
една стока и то значителен разход, така че гъвкава политика по отношение на определянето от 
страна на държавите-членки на различни от минималните нива на акцизи за горивата, са нещо, 
което аз подкрепям и за което съм говорил с редица министри от Европейския съюз. Това е и 
тезата и на вицепремиера Дянков. Той също полага усилия в тази посока, но на този етап само 
шест-седем министъра от Европейския съюз са на нашата позиция. Останалите смятат, че ние 
не можем да си позволим една такава промяна. А това, знаете, че е тема, която трябва да се 
реши на европейско равнище. Ние не можем самосиндикално в България да намалим акциза 
върху горивата, въпреки че смятаме, че това е нещо, което трябва да бъде направено, за да 
даде допълнителен стимул на икономиката. Благодаря Ви!  
Председател: г-жо Нинова, и последно - имате възможност за отношение към отговора на 
допълнително поставените от Вас въпроси, на които беше отговорено.  
Корнелия Нинова: Г-н министър, това, което казвате, не е сериозно. Сигурно се шегувате с 
нас. Едно по едно. Увеличението на доходите догодина щяло да стимулира много мощно 
потреблението. Какво увеличение от 9%, след като инфлацията Ви е 15? Та то не може да 
навакса инфлацията, камо ли да се говори за увеличение. По отношение на акцизите. И Вие и 
Симеон Дянков сте били за намаление на акцизите. Защо тогава вдигате акциза на горивата от 
1 януари 2013 в новия бюджет, след като позицията Ви е за намаление и водите такива 
разговори в Брюксел? Там се водят такива разговори и вероятно някои държави ще намалят 
акциза. Франция вече го направи. Вие на приказки уж намалявате, Дянков от 1 януари го 
увеличава. По отношение на програма „Конкурентоспособност”, гаранционен фонд и т. н. 
11% имате усвояемост по тази програма. Какъв стимул е това на малки и средни предприятия? 
Това е абсурд. Понеже одеве не ми стигна времето, да продължа с другата си аргументация. 
Говорите за това, че арабските пазари, азиатските пазари са алтернатива на това, че губим 
Европейския съюз, като пазар, заради кризата. Да, така е. Но малките и средни предприятия в 
тази анкета на НСИ отбелязват, че имат притеснения заради това, че се очаква спад в растежа 
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и в Китай, и в Индия, и в арабските страни, и че това ще бъде нов удар по тях в следващите 
години и че вече не може да се разчита и на тази алтернатива. За да Ви кажа окончателно, че 
не сте прав и че този оптимизъм, който демонстрирате, е абсолютно вреден и за икономиката и 
за държавата, ще Ви прочета, след като не вярвате на националните анкети и числа, едно 
европейско изследване на Европейските търговско-промишлени палати, което е проведено в 26 
държави от Европа и обхваща 631 фирми в България. Българската търговско-промишлена 
палата изнесе скоро данните за това проучване. Какво ни чака през 2013 – мнението на 
българските фирми. За 2013 пада оптимизмът. Близо 24% от анкетираните родни компании 
очакват влошаване на бизнес климата през 2013, докато миналата година песимистите са били 
едва 9%. Оптимистите, които очакват подобряване на бизнес климата, са се свили до 40, 
докато миналата година са били 57. Повече са и компаниите, които очакват свиване на 
приходите от продажби. Повече са и компаниите, които заявяват, че ще продължат със 
съкращаването на работна ръка. Мрачна перспектива. Моментното състояние лошо на 
икономиката, но никаква перспектива да се излезе от това състояние. За съжаление, никакво 
виждане от страна на правителството за мерки спрямо българските фирми, за да им се 
помогне.  
Председател: Благодаря Ви, г-жо Нинова!  
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Дата: 30.11.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1769  
 
 
Резюме: Водещ: През тази седмица във Велинград се проведе семинар на тема „Енергийна 
ефективност и зелена икономика – специфики и изисквания на схемата”. Мероприятието бе 
организирано от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” и присъстваха 
ръководителят на дирекцията Кирил Гератлиев, експерти, социологът Яна Спасова и разбира 
се, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Бяха изнесени данни от 
двете информационни кампании по схемата, която е част от ОП „Конкурентоспособност”, както 
и очакванията за следващия програмен период 2014 – 2020 г.  
Енергийната ефективност в предприятията има огромно значение, особено след повишаването 
на цените на тока през тази година. Това каза по време на семинара министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Българските предприятия са пет пъти по-
енергоемки от тези в ЕС, но добрата новина е, че имаме шанс да станем пет пъти по-
енергоспестяващи до края на програмния период, благодарение на схемата „Енергийна 
ефективност и зелена икономика” по ОП „Конкурентоспособност”, добави той. Как ще се случи 
това – ще чуем от министър Добрев.  
 
Текст: Водещ: През тази седмица във Велинград се проведе семинар на тема „Енергийна 
ефективност и зелена икономика – специфики и изисквания на схемата”. Мероприятието бе 
организирано от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” и присъстваха 
ръководителят на дирекцията Кирил Гератлиев, експерти, социологът Яна Спасова и разбира 
се, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Бяха изнесени данни от 
двете информационни кампании по схемата, която е част от ОП „Конкурентоспособност”, 
както и очакванията за следващия програмен период 2014 – 2020 г.  
Енергийната ефективност в предприятията има огромно значение, особено след повишаването 
на цените на тока през тази година. Това каза по време на семинара министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Българските предприятия са пет пъти по-
енергоемки от тези в ЕС, но добрата новина е, че имаме шанс да станем пет пъти по-
енергоспестяващи до края на програмния период, благодарение на схемата „Енергийна 
ефективност и зелена икономика” по ОП „Конкурентоспособност”, добави той. Как ще се 
случи това – ще чуем от министър Добрев.  
Делян Добрев: 150 млн. евро имаме безвъзмездна помощ и 150 млн. евро мостово 
финансиране от страна на EBRD чрез някои български банки партньори. Програмата я 
стартирахме в края на юни месец. Засега имаме получени сравнително малко на брой 
предложения. Това все още не ни е паникьосало съвсем, защото тази схема е по-различна от 
останалите схеми. Останалите схеми, знаете, първо се попълва апликационен формуляр, с 
него се кандидатства едва след като се сключи договор, тогава се търси финансиране, тогава 
се провеждат процедури за избор на подизпълнители, в някои случаи тогава се провежда 
енергийният одит. Тук е обратно, първо се прави енергийният одит, избират се изпълнителите, 
подизпълнителите по проекта, осигурява се финансирането и едва след като си готов, буквално 
казано още утре да закупиш оборудването или да стартираш мерките за саниране, тогава 
кандидатстваш в оперативната програма. Друго което е, сега имаме двама асистента, които 
ни помагат с оценката, за да не е само администрацията и администрацията в някои случаи се 
задъхва, когато има много на брой предложения, имаме двама асистенти – един на 
предварителния етап на оценката, втори на края на проекта, след като се изпълнят вече 
мерките. Тези асистенти вече са факт, от септември месец единият асистент, ако не се лъжа. 
Така че те също ще ни подкрепят. До момента имаме получени 13 проекти. Аз получих една 
много интересна информация. На срещата ми в Свиленград с кмета го питах, техните фирми 
включиха ли се, що не участват, нямаме нито един проект от тях. и той ми каза, че е разговарял 
с някои от тях и работят с някакъв консултант, знаете, енергийните одити се извършват от 
лицензирани фирми. В България има 353 лицензирани фирми за сгради и 51 лицензирани 
фирми за промишлени инсталации. Тези фирми подготвят енергийния одит и начертават 
мерките, които трябва да се изпълнят. Една от тези фирми е казала, че има вече при нея 
извършени 70х енергийни одита точно за цел кандидатстване по тази програма. Така че това е 
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доказателство, че въпреки първоначалното забавяне заради по-различната структура на 
схемата, в крайна сметка имаме достатъчно голям интерес от страна на фирмите. Проведохме 
две информационни кампании, една още в началото, в юли месец, втората септември и 
октомври. Обиколихме почти цялата, цялата държава два пъти. Аз също присъствах на няколко 
от тези срещи. Винаги сме имали 80 до 100 фирми участници в информационните дни, което 
също е положителен сигнал. Така че сме убедени, че до края на януари, февруари месец са 
съвсем различни нещата. Разбира се, и вие като разбирате схемата, това допълнително ще ни 
помогне да постигнем най-добрите възможни резултати. Енергийната ефективност в 
предприятията е нещо изключително важно, защото ако досега българските малки и средни 
предприятия разчитаха на това, че електроенергията е евтина, по-евтина в България, отколкото 
в ЕС, с увеличението тази година се увеличиха и техните разходи за електроенергия. Начинът 
те да останат конкурентоспособни, един от начините е да инвестират в енергийна ефективност. 
Хубавото е, че, хубавото може би в кавички, но за конкретния пример хубавото е, че има 
огромен потенциал за мерки в посока енергийна ефективност, защото българските предприятия 
са пет пъти по-енергоемки, отколкото средното в ЕС, което пък означава, хубавото е, че те 
могат да стават пет пъти по-енергийно ефективни и по този начин да намалят значително, има 
резерв, с която да намалят значително разходите си за енергия.  
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев коментира също и 
очакванията за следващия програмен период 2014 – 2020 г. По думите му министерството 
работи по разработката на нови схеми по оперативната програма и се очаква България да 
получи също толкова или повече пари от предвидените за настоящия период. На какво ще 
наблегне страната ни в следващите 7 години, научаваме от министър Добрев?  
Делян Добрев: Енергийната ефективност ще бъде приоритет и следващият програмен период, 
не само този. От следващия програмен период, знаете, че ние работим върху една стратегия за 
интелигентна специализация – Smart Specialization Strategy. Което означава, че за разлика от 
този програмен период, когато сравнително на всички даваме средства, програмите са 
отворени за всички и всички могат да кандидатстват, много на брой фирми, различни по вид 
фирми, кандидатстват и всеки получава по малко финансиране от наличните средства, идеята 
в целия ЕС, това е нещо, което и ние правим, е да имаме определена специализация за 
следващия програмен период. Ако през този програмен период сме хвърляли пари от 
хеликоптер, както има една икономическа теория за стимулиране на икономиката, в следващия 
програмен период ще специализираме, ще насочим част от средствата в определени сфери, 
където вярваме, че ще постигнем най-висок ефект. С ограничените средства, които ще имаме, 
те разбира се, аз съм убеден, че ще са повече, отколкото тези 1,17 млрд. евро, които имаме в 
момента, но колкото и да са те, все пак са ограничени, с ограничените средства трябва да 
постигнем най-голям ефект. Та тази прелюдия е за да ви кажа, че сме идентифицирали 
предварително някои сфери на специализация, като една от тези сфери задължително ще 
бъде енергийната ефективност. Подобен тип програма ще продължи и в следващия програмен 
период. Друга сфера са иновациите, разбира се. Трета сфера са експортно ориентираните 
предприятия. Ние сме малка икономика, малка държава с население 7 млн. души, не можем да 
разчитаме на висок икономически растеж чрез подкрепа на предприятията, които работят за 
вътрешен пазар. Възстановяването на икономиката 2010, 2011 и тази година до голяма степен 
се дължи на ръст в износа. И 2011 и 2011 г. отчитахме над 20% ръст в износа. Тази година е 
малко по-скромен заради това, че Еврозоната фактически вече е отново в рецесия, а тя е най-
големият наш търговски партньор. 72% от износа от България е за ЕС. Само 28% е за трети 
страни. Ние трябва да насочим повече усилия към тези трети страни, към тези 28% да станат 
по-голям процент, защото, от една страна, по този начин ще диверсифицираме риска, от друга 
страна, нашите стоки ще се насочат към пазари, които традиционно растат с много по-високи 
темпове. Например един Китай повече от 10 години с над 10% ръст. Една Индия същия период 
от време със 7-8% ръст. Турция за същия период от време отново със 7-8% икономически 
растеж. И като сравним тези държави и тези страни с ЕС, който расте с 1, 2, 3 % на година през 
последните 10 години, много по-перспективен е пазарът на третите страни. Но това отново е 
сфера за специализация как да помогнем на българските фирми да открият тези пазари, да им 
помогнем с каквото им е необходимо, за да могат те да достигнат до тези пазари в следващия 
програмен период. Иновациите не съм сигурен дали споменах, те са задължителна част от 
всяка една оперативна програма във всяка една държава. Защото те създават продуктите с 
висока добавена стойност. И там мога да ви кажа нещо интересно. Иновациите, има идея да 
въведем една нова схема, наречена ваучерна схема, която означава, че на всяка компания ще 
дадем определена сума пари. Всяка компания, която иска да инвестира в иновации, ще й дадем 
ваучер, не пари, ще им дадем ваучер за определена сума пари. Например, ще им дадем 50 или 
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100 хил.лв., или 200 хил.лв., сумата не е определена, на компаниите, които искат да развиват 
иновации. Те с този ваучер ще отидат в някои институт или в някое развойно звено в България, 
а защо не и в Европа, и ще кажат, имаме едни средства, срещу тези средства искаме ето 
такава иновация, защото смятаме, че тя е подходяща за нашата компания. Това според нас ще 
е един успешен модел, защото ще даде на компаниите тази иновация, от която те имат нужда. 
За разлика от подхода, в който финансираме институтите, образователните институции, и те 
създават една иновация, която после се опитват да продадат или да наложат на фирмите като 
много хубава. Тук пирамидата е обратна. Фирмата казва, ето тава е иновацията, която ни 
трябва и насочва, и по този начин ние самите пък ще насочим средствата точно там, където са 
най-подходящи. Не във всички институти, в БАН например по определена сума, а сумите на 
фирмите, те ще си изберат кои институти от БАН. И ще отидат в тези институти, които им 
вършат работа и които наистина им създават някакъв продукт.  
Журналист: Понеже заговорихте за следващия програмен период, и понеже лидерите на ЕС 
така и не се договориха за рамката за следващата, очаквате ли да подновите разговорите 
догодина, в началото на годината, ако има намаление на бюджета на ЕС да усетим намаление 
и в парите, които ще бъдат отпускани и за България?  
Делян Добрев: Мисля, че няма опасност следващият програмен период да имаме по-малко 
средства, отколкото имаме сега за българските предприятия. Ние се борим да имаме повече 
средства, значително повече средства. Колко повече ще успеем да договорим все още не е 
ясно. Трябва ни време, а също така ни трябва и да напреднем с оперативната програма, 
защото парите се дават на базата на идеите, които имаш и подкрепата, която търсиш, а не 
просто: дайте ни ето толкова, и те казват: ами не толкова, по-малко. Не е така, не се води 
пазарлък, а по-скоро се аргументира защо са необходими средствата. Аз съм сигурен, че 
оперативната програма, която изготвим до средата на следващата година ще е достатъчно 
добра, за да защити един висок бюджет за българските предприятия за следващия програмен 
период. Затова ви казах, че е важно кои сфери на специализация ние изберем. Защото колкото 
по-добре ги мотивираме и колкото по-добре защитим ефекта, който ще постигнем с влагането 
на тези средства в точно тези определени сфери, толкова по-голям ни е шансът и за успех на 
преговорите. Правим всичко каквото е необходимо и мисля, че идеите са ни много добри. 
Преди десетина дни, вие може би го отразихте, но имаше представяне на позицията на 
комисията, т.нар. position paper и там всяко едно от министерствата представихме 
оперативните програми. По това, което чухме от представителите на комисията, идеите, които 
ние имаме се приемат много добре от тях.  
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Дата: 30.11.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 854  
 
 
Резюме: Водещ: Двете информационни кампании по схемата "Енергийна ефективност и 
зелена икономика", които се проведоха през месеците юли и октомври на 2012 г., приключиха 
при голям интерес от страна на българските предприятия, каза във втория ден от семинара по 
схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика", който се проведе през тази седмица във 
Велинград, социологът Яна Спасова. Чуйте и още данни и резултати след проведените две 
кампании.  
Яна Спасова: Най-напред да Ви дам една по-обща картина. Данните показват, че всяка десета 
фирма приблизително са участвали на някакво събитие, организирано по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", което при близо 370 000  
 
Текст: Водещ: Двете информационни кампании по схемата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", които се проведоха през месеците юли и октомври на 2012 г., приключиха при 
голям интерес от страна на българските предприятия, каза във втория ден от семинара по 
схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика", който се проведе през тази седмица във 
Велинград, социологът Яна Спасова. Чуйте и още данни и резултати след проведените две 
кампании.  
Яна Спасова: Най-напред да Ви дам една по-обща картина. Данните показват, че всяка десета 
фирма приблизително са участвали на някакво събитие, организирано по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", което при близо 370 000 действащи фирми, означава, че 
програмата до този момент, чрез събитията си, е обхванала около 33 500 фирми. Важно е, 
според мен, да се знае, че близо 50% от участвалите в събитията смятат, че информацията, 
която им е била предоставена от там, е много или по-скоро полезна за тях. Конкретно, 
направени са две информационни кампании по процедура "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" – едната юли месец, другата октомври и края... средата на октомври и до началото 
на ноември. Събитията събират 1 115 участника. От тях 713 са присъствали на кампанията, на 
събитията в кампанията през юли, а останалите 402-ма – през октомври. На всяко от събитията 
на участниците е предоставена анкетна карта, в която те да споделят какво мислят за 
събитието, по какъв начин са възприели представената им информация. Общо са анкетирани 
651 човека, т. е. около, не около, ами точно 58%от участвалите в събитието. Малко повече за 
кампаниите. Първата кампания, юлската, е стартирала на 9 юли във Враца. Приключва в 
София на 25 юли. Втората кампания, през октомври, стартира от Пловдив, приключва в 
Благоевград на 2 ноември. В резултат са покрити 15 от 28 области или 54% от територията на 
страната. Може да се каже, че в тези събития участват фирми, които имат конкретни нужди – 
63% от участниците през юлската кампания и 61% от тези, които са участвали в кампанията 
през октомври, са посетили информационните дни, защото имат някаква конкретна нужда по 
програмата или имат идея за конкретен проект или са кандидатствали или вече изпълняват 
някакъв проект. За сравнение, в националното представително изследване този дял е около 
16% от всички фирми в страната. И ако трябва в числа да Ви кажа какво се случва, то на 
национална база от Оперативна програма "Конкурентоспособност" се интересуват общо – 
имам предвид искат, имат нужда от някаква обща информация за програмата – около 69 000 
компании, което е близо 19% от фирмите. Конкретни идеи, свързани с програмата, имат още 
58 300 фирми. Или общо някаква допирна точка с „Конкурентоспособност” имат 127 000 
фирми в страната, което означава близо една трета от всички фирми. По отношение на 
конкретните намерения, участието в събитията е провокирано от конкретно намерение за 
кандидатстване по проект или изпълнение на някакъв проект по програмата. Едва 16, между 
16 и 19% от компаниите, които са присъствали на събитията, са отишли, просто за да чуят 
нещо, свързано с „Конкурентоспособност”. Конкретни намерения за кандидатстване имат 
72%, като говорим за конкретни намерения, свързани с този и със следващия програмен 
период. Това са 72% през юли и цели 81 на сто в октомврийската кампания. За сравнение с 
данните от националното представително изследване, близо 29% от фирмите в страната, което 
прави около 107 000 фирми, биха кандидатствали по Оперативната програма. Това, разбира 
се, от пръв поглед се вижда, че това число е огромно и по-скоро това са декларативни данни в 
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сферата на пожеланията. Фирмите с конкретни планове за 2012-2013 са малко над 15 на сто 
или общо 57 000 фирми. Също доста голямо число, което обаче показва, че интересът към 
програмата е много голям. Данните ни показват, че имаме много висока обща 
удовлетвореност на участниците – през юли 82% от тях, а през октомври 83 казват, че са 
доволни от това, което са чули и видели. Оценките по шестобалната система са близо до 
отличните – 5,38 по кампанията през юли и 5,42 за кампанията през октомври. Събитията, 
получили най-високи оценки – през юли е това във Враца, през октомври – видинското събитие, 
като там оценката е почти шестица. Най-голяма полза за тях от съдържателните елементи носи 
сесията „Въпроси и отговори”, където вероятно те имат възможност да получат и друга 
информация, освен тази по конкретната процедура, която се обсъжда. Ефектът от кампаниите. 
През юли, след представянето на процедурата, 70% от фирмите имат намерение, са заявили, 
по скоро, намерение да кандидатстват по процедурата, а пък 38 от тях, при 38 от тях 
намерението е категорично. През октомври вече делът, този на склонните, е още по-голям – 
77% са с намерение да кандидатстват по процедура "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", като 24% от тях са категорични. Ако трябва да обобщим, има много висока 
удовлетвореност, отлично техническо обезпечаване, съдържанието е представено добре, 
презентаторите са били компетентни, интересни и убедителни и всъщност е постигнат много 
висок дял на заинтересованите от процедурата – близо три четвърти от присъстващите.  
Водещ: Социологът Яна Спасова с обобщение на резултатите от провелите се две 
информационни кампании по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика". Не 
пропускайте и Вие своя шанс да кандидатствате по схемата! Инструкциите за подготовката и 
изпълнението на дейностите по схемата ще намерите на сайта на Управляващия орган по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност" в интернет.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.12.2012  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 457  
 
 
Резюме: В следващия програмен период след 2014 г. България трябва да планира отделна 
Оперативна програма "Наука и образование", заяви при откриването на първото издание на 
събитието "ІТ седмица“ на 26 ноември президентът на Република България Росен Плевнелиев. 
"Считам, че това е важно и искам да окуража правителството наистина да обърне внимание и в 
следващата рамка на средствата от Европейския съюз да има самостоятелна ОП "Наука и 
образование", каза Росен Плевнелиев. Той даде като пример за развитието на технологиите в 
България чрез инвестиции в образованието проектът "София Тех Парк“.  
 
Заглавие: Р. Плевнелиев: България да планира отделна Оперативна програма "Наука и 
образование" 2014-2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В следващия програмен период след 2014 г. България трябва да планира отделна 
Оперативна програма "Наука и образование", заяви при откриването на първото издание на 
събитието "ІТ седмица“ на 26 ноември президентът на Република България Росен Плевнелиев. 
"Считам, че това е важно и искам да окуража правителството наистина да обърне внимание и в 
следващата рамка на средствата от Европейския съюз да има самостоятелна ОП "Наука и 
образование", каза Росен Плевнелиев. Той даде като пример за развитието на технологиите в 
България чрез инвестиции в образованието проектът "София Тех Парк“.  
Според информация от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, по 
отношение на новите оперативни програми през предстоящия програмен период 2014-2020 г., 
към момента се работи по формулата 5+2, тоест има взето решение за 5 оперативни програми, 
като по-голямата част вече се програмират. Това са наследниците на ОП "Транспорт“, "Околна 
среда“, "Регионално развитие“, "Човешки ресурси“ и "Конкурентоспособност“. Плюс тези пет 
оперативни програми има два пакета от мерки - за т.нар. добро управление, който обединява 
двете програми, съществуващи в момента - административен капацитет и техническа помощ, и 
"Наука и образование за интелигентен растеж“, в която област вече е изготвена концепция на 
оперативна програма.  
"От съществено значение е да можем да се позиционираме по пътя на технологиите, на 
индустриите и на човешкото знание, за да се развиваме напред“, подчерта президентът. Той 
припомни обаче, че е необходимо взаимодействие между държавата, бизнеса и 
университетите. "Сигурен съм, че България е на прав път, но искам да постигнем повече", заяви 
още държавният глава.  
Президентът Росен Плевнелиев посети нови научни и иновационни лаборатории на 
Машиностроителния факултет, на Машинно-технологичния факултет и на Факултета по 
компютърни системи и управление.  
"Техническият университет е мястото, в което се възпитават авангардни специалисти - такива, 
които по стандартите на света произвеждат и създават модерни продукти. Аз го знам, защото 
съм възпитаник на ТУ-София. В Настоятелството сме много горди с това, че от името на 
бизнеса можем да подкрепим този процес с идеите си, с поръчки, които правим, и да бъдем 
естествения партньор за създаването на една обща екосистема между бизнес, академична 
общност и правителство. Вярвам, че България има потенциал да бъде част от световния 
процес на информационно производство и се гордея, че българи са във водещите корпорации 
на първи места в развойната си дейност“, заяви Саша Безуханова, председател на 
Настоятелството на ТУ-София.  
"ІТ седмица“ се организира от уеб-издателството Академика БГ и Техническия университет (ТУ) 
- София, а официален партньор на мероприятието е местния офис на Борда на европейските 
студенти по технологии (Board of European Students of Technology - BEST) в София. Събитието 
протече в периода от 26.11 до 28.11.2012 г. в 12 учебен блок на ТУ-София. То даде възможност 
за непосредствен контакт на млади хора с техни потенциални работодатели в областта на 
информационните и комуникационните технологии, като Мтел, Самсунг, Немечек България.  
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Дата: 01.12.2012  
Източник: в. Монитор  
Страница: 13  
Брой думи: 383  
 
 
Резюме: Между 40 и 50 млн. лева евросредства получават всеки месец българските компании. 
Парите са осигурени от Оперативна програма "Конкурентоспособност“, като от 1 май до 30 
ноември тази година са сключени близо 492 договора за 360 милиона евро, обяви вчера в 
Пловдив икономическият министър Делян Добрев. По думите му причина за добрите резултати 
е проведената във ведомството реформа, при която са били обединени управляващият орган и 
агенцията с функции на междинно звено.  
 
Заглавие: Усвояваме 50 млн. лв. на месец за конкурентен бизнес  
Подзаглавие: 360 милиона евро договорени за седем месеца  
Автор: Ели КРУМОВА  
Текст: Между 40 и 50 млн. лева евросредства получават всеки месец българските компании. 
Парите са осигурени от Оперативна програма "Конкурентоспособност“, като от 1 май до 30 
ноември тази година са сключени близо 492 договора за 360 милиона евро, обяви вчера в 
Пловдив икономическият министър Делян Добрев. По думите му причина за добрите резултати 
е проведената във ведомството реформа, при която са били обединени управляващият орган и 
агенцията с функции на междинно звено.  
"До края на 2012 година ще достигнем около 84% от договорените средства. Само през 
последните шест месеца сме платили на фирмите повече пари, отколкото за почти шест години 
преди това от началото на програмата през 2007 г. Темпото ни е добро и затова сме уверени, 
че към средата на 2013 г. тази програма ще е една от най-добре работещите в България", каза 
министър Добрев.  
Усвояването на парите за конкурентоспособност беше похвалено и от представителя на 
Европейската комисия Реналдо Мандметс, който поздрави българското правителство за 
напредъка. "Извършването на плащания на 30-ия ден е един много добър резултат. Забелязах, 
като разговарям с хората по места, че има добра комуникация между управляващия орган и 
изпълнителите. Комуникацията се е подобрила", заяви Мандметс. Той уточни, че работата по 
създаването на технологичен парк в София се движи в добро темпо. "Посетихме в Пловдив 
хора, които са в началото на проект Фуд тех - високотехнологичен парк за земеделие и храни  
Мисля, че софийският и пловдивският проект биха могли да направят добра връзка между 
научноизследователските университети и бизнеса", каза представителят на ЕК.  
Междувременно стана ясно, че срокът за плащания на държавните и общинските органи към 
бизнеса ще бъде фиксиран на 30 календарни дни. Това ще стане с промени в Търговския закон, 
обяви министър Добрев по време на петъчния парламентарен контрол. Ако в договорите между 
публичния и частния сектор все пак е изрично упоменато, срокът за разплащане може да 
достигне до 60 дни. При просрочване ще се начисляват солидни лихви, предупреди 
министърът.  
В момента междуфирмената задлъжнялост е близо 100 млрд. лв., държавата обаче почти 
стриктно се разплащала с дружествата, уточни Добрев. Министърът отбеляза още, че в 
периода от януари до октомври тази година броят на регистрираните търговци нараства с над 
18% на годишна база.  
СНИМКА АВТОРЪТ Представителят на ЕК Реналдо Мандметс, министър Делян Добрев и 
Кирил Гератлиев от МИЕТ участваха на заседанието по оперативната програма в Пловдив 
(от ляво на дясно).  
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Дата: 01.12.2012  
Източник: в. Новинар  
Страница: 4  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: Близо 350 млн. евро е получил бизнесът у нас от пролетта досега. От 1 май до 30 
ноември са сключени 492 договора по Оперативна програма "Конкурентоспособност" за общо 
349 776 000 евро.  
 
Заглавие: 350 млн. евро за бизнеса у нас  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 350 млн. евро е получил бизнесът у нас от пролетта досега. От 1 май до 30 
ноември са сключени 492 договора по Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 
общо 349 776 000 евро.  
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. През 
последните месеци в сметките на фирмите влизат между 40 и 50 млн. евро от програмата, 
изтъкна той. Министърът подчерта, че за шест месеца от тази година към предприятията са 
отишли повече пари отколкото за близо шест години.  
"Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент 
има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем да усвоим на 100% 
програмата",обясни Добрев. Той уточни, че до края на годината ще бъдат постигнати 84 на сто 
договорени средства.  
Добрев допълни, че по "Конкурентоспособност" все още има какво да се постигне. "Темпото е 
добро и сме уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е една от най-
добре работещите в България", каза министърът. До края на годината предстои договарянето 
на два големи проекта. Това са "София тех парк" и газовата връзка със Сърбия.  
Освен това по схема за енергийната ефективност за малкия и среден бизнес има безвъзмездна 
помощ от над 150 млн. евро.  
Добрев припомни, че от началото на януари са слети двете администрации в икономическото 
ведомство, които са отговаряли за програмата. След това обединение резултатите са на лице, 
изтъкна министърът.  
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Дата: 01.12.2012  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 350  
 
 
Резюме: Министър Добрев се похвали, че европарите вече стигат до фирмите със скорост 50 
млн. евро на месец  
След София и Пловдив ще се сдобие с технологичен парк, като вчера стана ясно, че и двата 
проекта се радват на подкрепата на Европейската комисия. За разлика от столичния, който има 
амбицията да стане българската Силициева долина, Пловдивският, който вече е кръстен "Агро 
Фууд тех", ще се специализира в хранителната индустрия и биотехнологиите. И той като 
"София тех парк" ще разчита на еврофондовете, но за следващия програмен период - от 2014 
до 2020 г. Междувременно министърът на икономиката се похвали, че има забележително 
подобрение в работата по оперативната програма "Конкурентоспособност" и само за 6 месеца 
ведомството му е постигнало повече, отколкото през изтеклите 6 години.  
 
Заглавие: След София и Пловдив ще прави технопарк  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Министър Добрев се похвали, че европарите вече стигат до фирмите със скорост 50 
млн. евро на месец  
След София и Пловдив ще се сдобие с технологичен парк, като вчера стана ясно, че и двата 
проекта се радват на подкрепата на Европейската комисия. За разлика от столичния, който има 
амбицията да стане българската Силициева долина, Пловдивският, който вече е кръстен "Агро 
Фууд тех", ще се специализира в хранителната индустрия и биотехнологиите. И той като 
"София тех парк" ще разчита на еврофондовете, но за следващия програмен период - от 2014 
до 2020 г. Междувременно министърът на икономиката се похвали, че има забележително 
подобрение в работата по оперативната програма "Конкурентоспособност" и само за 6 
месеца ведомството му е постигнало повече, отколкото през изтеклите 6 години.  
Вчера Пловдив бе домакин на поредното заседание на Комитета за наблюдение на 
оперативната програма, в което участва Реналдо Мандметс от Генерална дирекция 
"Регионална политика" на ЕК. Мандметс също отбеляза, че има напредък в програмата, 
предназначена да направи българските фирми по-конкурентни. Министър Добрев изчисли, че 
на фирмите вече се изплащат по 50 млн. лева месечно за изпълнени дейности по европроекти. 
Той е оптимист и подобно на своя началник - премиера Борисов, смята, че България ще успее 
да използва всички средства от ЕС. За доказателство Добрев посочи, че през последните 7 
месеца има ускоряване на междинните и на окончателните плащания към бизнеса - предишни 
години от представянето на фактурите до превеждането на парите минавали поне 4-6 месеца, 
а сега това се случва до 40 дни.  
Работата по "София тех парк" пък върви с пълна пара, твърди шефката на едноименната 
проектна компания Елица Панайотова. Проектът, който ще заеме зоната срещу спортната зала 
"Арена Армеец", ще струва 50 млн. евро. Там ще се настанят развойни центрове, лаборатории, 
работилници, офиси.  
***  
ПРИЗЕМЯВАНЕ  
Поддържането на такива средища обаче е скъпо и трудно."В Европа има 10 технологични 
парка, от които само три са успешни, а останалите имат проблеми с тяхната устойчивост", 
призна министър Добрев. Според него два технологични парка за малка България са 
достатъчни, макар че само преди няколко месеца президентът Росен Плевнелиев се размечта 
"силициеви долини" да има във всеки по-голям град у нас.  
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Дата: 01.12.2012  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 29  
 
 
Резюме: За 6 месеца през 2012 г. са разплатени повече средства по ОП 
"Конкурентоспособност", отколкото за първите 6 години от старта на програмата, каза 
министърът на икономиката Делян Добрев (вляво)  
 
Заглавие: Текст под снимка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За 6 месеца през 2012 г. са разплатени повече средства по ОП 
"Конкурентоспособност", отколкото за първите 6 години от старта на програмата, каза 
министърът на икономиката Делян Добрев (вляво)  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 29.11.2012  
Източник: в. 100 вести, Габрово  
Страница: 8  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: Искате ли да търгувате с Китай, е важно да спазвате йерархията - това е един от 
съветите, който проф. Клавдия Ташева даде вчера на участниците във форума, свързан с 
интернационализацията на бизнеса. Той беше организиран от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия и "Бенч Марк Груп" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Искате ли да търгувате с Китай - спазвайте йерархията  
Подзаглавие:  
Автор: Стефка БУРМОВА  
Текст: Искате ли да търгувате с Китай, е важно да спазвате йерархията - това е един от 
съветите, който проф. Клавдия Ташева даде вчера на участниците във форума, свързан с 
интернационализацията на бизнеса. Той беше организиран от Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия и "Бенч Марк Груп" по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика".  
Проф. Ташева детайлно запозна представителите на малкия и среден бизнес от региона с 
уменията, необходими за представяне на произвежданите от тях продукти на външните пазари, 
както и с необходимостта от участие в международни панаири и изложби. Тя беше категорична, 
че е важно да се спазват някои основни принципи при воденето на преговорите в различните 
точки на света. Така например в страните от Северна Европа е важно да се обръща внимание 
на детайлите, на прецизността и твърдостта. За Южна Европа са характерни човечността, 
отношенията, лоялността. В Северна Америка държат на конкретността, откритостта и 
експедитивността, а в Азия търсят контекста, писмените детайли и отношенията по време на 
деловите разговори. Проф. Ташева посъветва габровския бизнес никога да не води преговори с 
нагласата, че нещата могат да стигнат до съд. "Преговорите не са война!" - заяви тя.  
Розалина Гичева, ръководител отдел "Оценяване на съответствията" в Центъра за изпитване и 
европейска сертификация, запозна бизнеса с нормативната база в България и ЕС за износ на 
стоки в сектора "Производство на машини, оборудване и домакински уреди", както и с 
нормативната база в трети страни за внос на стоки в сектора.  
29.11.2012 г.  
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Дата: 30.11.2012  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 9,10  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: България има ограничен потенциал за технологични паркове и два са й достатъчни. 
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на 
форума "Инвестиции и  
 
Заглавие: Два технологични парка в Пловдив в София стигат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България има ограничен потенциал за технологични паркове и два са й достатъчни. 
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на 
форума "Инвестиции и иновации "София тех парк" ще приюти информационно-
комуникационните технологии, биотехнологиите, природните науки, здравеопазването и 
енергията. "Агро Фууд Тек" в Пловдив ще бъде базата на аграрните технологии и хранителната 
индустрия. Двата високо технологични парка ще се изграждат с европейски средства върху 
бивши военни терени с отпаднала необходимост. "София тех парк" ще бъде изграден със 
средства по оперативна програма "Конкурентоспособност". За целта са предвидени 50 млн. 
евро, като договорът се очаква да бъде подписан през декември.  
Правителството вече даде 300 дка на бул. "Цариградско шосе" за изграждането на бъдещия 
технологичен парк в София. Изграждането на "Агро Фууд Тек" в Пловдив е залегнало в 
интегрирания план за градско възстановяване през следващия програмен период 2014 - 2020 г. 
Най-вероятно паркът ще се изгражда със средства по бъдещата оперативна програма 
"Регионално развитие". Вече има сключен договор за него между общината и Пловдивския 
университет "Паисий  Хилендарски". В момента се правят прединвестиционни проучвания.  
30.11.2012  
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Дата: 29.11.2012  
Източник: Слово, Враца  
Страница: 3  
Брой думи: 315  
 
 
Резюме: Насочената към бизнеса Оперативна програма "Конкурентоспособност" дава 
възможност чрез схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" микро, малки и средни 
предприятия да повишат икономическата си ефективност и конкурентоспособност чрез 
насърчаване на инвестициите в енергоспестяващи производствени технологии и използване на 
възобновяеми енергийни източници. Безвъзмездната финансова помощ е до 50% при 
внедряване на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки 
за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.  
 
Заглавие: Бизнесът в Монтана:Сложните за кандидатстване проекти са лесни за 
изпълнение  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Насочената към бизнеса Оперативна програма "Конкурентоспособност" дава 
възможност чрез схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" микро, малки и средни 
предприятия да повишат икономическата си ефективност и конкурентоспособност чрез 
насърчаване на инвестициите в енергоспестяващи производствени технологии и използване на 
възобновяеми енергийни източници. Безвъзмездната финансова помощ е до 50% при 
внедряване на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки 
за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.  
Схемата "На път", на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", дава възможност 
на работодателите да организират транспорта на заетите в предприятието лица, които пътуват 
ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен 
транспорт. По този начин фирмите се стимулират да запазят работните места.  
Основната цел на схема "Ново работно място" на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" е да осигури стимули за работодателите да наемат млади безработни до 
29-годишна възраст, като им предоставя подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за 
труд, свързани със създаването на новите работни места. Работодателите могат да ползват до 
40% от стойността на преките допустими разходи, за да оборудват работните места, които ще 
осигурят за младежите.  
По същата оперативна програма бизнесът се стимулира за създаване на "Образователен парк" 
в учебна работилница или няколко работни места от учебната работилница в съответното 
училище за провеждане на практически обучения по различни професии, част от професия, 
модул или тематична единица. Обучението се провежда, съобразно учебна програма, 
подготвена съвместно с конкретен работодател и в съответствие с идентифицирано и посочено 
от работодателя оборудване,техника, съоръжения, машини и инструменти и други. Фирмите с 
опит по разработване на проекти споделиха, че трудните за разписване проекти са на практика 
лесни за изпълнение.  
Областен информационен център - гр. Монтана е част от мрежата от 28 областни 
информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, 
създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
29.11.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 30.11.2012  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/11/30/news12525444.html  
Брой думи: 473  
 
 
Резюме: Трийсет календарни дни ще бъде срокът за плащания на държавни и общински 
органи към фирмите. Ако в договора има все пак записано изключение, този срок няма да може 
да надхвърля 60 календарни дни.  
 
Заглавие: Високи лихви при междуфирмени разплащания над 60 дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Трийсет календарни дни ще бъде срокът за плащания на държавни и общински органи 
към фирмите. Ако в договора има все пак записано изключение, този срок няма да може да 
надхвърля 60 календарни дни.  
При просрочване ще се начисляват солидни лихви и това ще стане с промени в Търговския 
закон, съобщи по време на петъчния парламентарен контрол министърът на икономиката 
Делян Добрев. Той отговори на депутатите от левицата Корнелия Нинова и Мая Манолова 
какви са мерките на правителството за подобряване на бизнес климата у нас и в частност за 
стимулиране на малките и средните фирми. Министърът уточни, че до момента 
междуфирмената задлъжнялост е близо 100 млрд. лв., държавата обаче почти стриктно се 
разплащала с дружествата.  
Общият показател на бизнес климата за октомври у нас се понижава с 2,7 пункта спрямо 
септември, каза Делян Добрев, но уточни, че всяка година има понижение след летните 
месеци. През 2011 г. износът се е увеличил с 30 процента спрямо 2010, но тенденцията от 
началото на 2012 г. е към забавяне на тези показатели. Причината, разясни Добрев, е че 
изнасяме 72 процента от продукцията си в ЕС, където в момента има рецесия. Според него 
трябва да се промени структурата на икономиката ни, така че да диверсифицираме риска и да 
не зависим 72 на сто от европейската икономиката. Държавата, подчерта министърът на 
икономиката, не може да изкупи залежалата продукция на фирмите, трябва да помогне с 
осигуряването на пазари в трети страни, където тази продукция би могла да бъде изнесена.  
На въпрос дали ще подкрепи предложението на БСП за създаване на Гаранционен фонд към 
Банката за развитие, с който да се подпомогне достъпът до кредитиране на малките и средни 
предприятия, Добрев припомни, че такъв фонд вече има по програма "Джеръми". През 
последната година от него са отпуснати 100 млн. лв. към малките предприятия. Там все още 
има ресурс и не виждам логика за втори фонд, коментира той. На свой ред Корнелия Нинова 
цитира , че усвояемостта по фонда, за който говори Добрев, е едва 11 процента. ОП 
"Конкурентоспособност" е истинският ресурс за стимулиране на малките и средни 
предприятия, стана ясно още от думите на министъра. Той обяви, че от май досега по нея са 
сключени повече от 500 договора за над 350 млн. евро с български малки и средни 
предприятия. За октомври-ноември средствата, реално излезли от програмата и влезли в 
сметките на фирмите, са повече от 40 млн. лв. на месец.  
Министърът отбеляза, че има ръст с над 18 на сто при регистрираните търговци от януари до 
октомври 2012 г. в сравнение с миналата година. Увеличаването на доходите догодина също е 
начин за стимулиране на икономиката, подчерта икономическият министър. От левицата 
попитаха и дали е готов да лобира пред Брюксел за задържане акцизите на горивата у нас. Той 
посочи, че заедно със Симеон Дянков са за понижаване на акциза, но България не може да 
направи това, по думите му, "самосиндикално".  
 

http://banks.dir.bg/2012/11/30/news12525444.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2012/11/30/bylgarinyt-shte-useti-poevtiniavaneto-na-gaza-ot-
ianuari.174315  
Брой думи: 276  
 
 
Резюме: Министър Добрев не коментира обаче колко ще е намалението  
„От първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си понижението на 
цената на газа.” Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян Добрев. Той не каза 
дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 
според когото намалението ще бъде със 7%.  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър Добрев не коментира обаче колко ще е намалението  
„От първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си понижението на 
цената на газа.” Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян Добрев. Той не каза 
дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 
според когото намалението ще бъде със 7%.  
Министър Добрев коментира, че днес се очаква да бъде внесена и офертата за покупката на 
ВМЗ „Сопот” от частен инвеститор. „Разговарях с изпълнителния директор на завода, той ме 
увери, че офертата е внесена на 99%, не зная какво е да е внесена на 99%, но се очаква днес 
това да се случи”, коментира министърът.  
Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на годината 
ще отчетем реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
Сключените към момента договори са 492 на обща стойност 349 776 000 евро, съобщи 
министърът. През последните месеци се е подобрило и темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро. За разлика от миналата година само за 
последните шест месеца сме платили на фирмите повече пари, отколкото за последните шест 
години, коментира Добрев.  
Той обяви още, че държавата ще договори оперативна програма „Конкурентоспособност” с 
5-8%. В момента по нея всеки месец се плащат на бизнеса между 40 и 50 милиона.  
В следващия програмен период на ОП „Конкурентоспособност” ще залегне промяната 
бизнесът да поръчва с ваучери за иновации или за информационни и комуникационни 
технологии, с които да поръчват нужните за дейността му разработки към съответните научни 
институти или университети. „Така няма да се финансират университетите за разработки, които 
не вършат работа на бизнеса”, коментира още Делян Добрев.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2012/11/30/bylgarinyt-shte-useti-poevtiniavaneto-na-gaza-ot-ianuari.174315
http://www.dnes.bg/politika/2012/11/30/bylgarinyt-shte-useti-poevtiniavaneto-na-gaza-ot-ianuari.174315
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/11/30/1958561_dobrev_shte_naddogovorim_programa_konkurent
osposobnost/  
Брой думи: 168  
 
 
Резюме: Смятаме да наддоговорим Оперативна програма "Конкурентоспособност" с около 5 до 
7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата, каза министърът на икономиката Делян 
Добрев, в Пловдив.  
 
Заглавие: Добрев: Ще наддоговорим програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Смятаме да наддоговорим Оперативна програма "Конкурентоспособност" с около 5 
до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата, каза министърът на икономиката Делян 
Добрев, в Пловдив.  
До края на годината ще бъдат "постигнати" 84% договорени средства, посочва той като 
уточнява, че напредъкът по програмата започнал след като във ведомството му слели двете 
администрации, които отговаряли за програмата.  
От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349.8 млн. евро, посочи той. По 
думите му през последните месеци към бизнеса са платени между 40 и 50 млн. лева месечно. 
Той направи сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца към фирмите 
са платени повече пари отколкото за близо шест години от началото на програмата през 2007 
година.  
"Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на 
следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България", каза 
Добрев.  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/11/30/1958561_dobrev_shte_naddogovorim_programa_konkurentosposobnost/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/11/30/1958561_dobrev_shte_naddogovorim_programa_konkurentosposobnost/
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n408696  
Брой думи: 410  
 
 
Резюме: МИЕТ планира да наддоговори парите по програмата, за да се гарантира 100% 
усвояемост  
Планира се в следващия програмен период на Оперативна програма "Конкурентоспособност" 
да се приложи ваучерният подход за иновативни технологии.  
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, 
където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата.  
 
Заглавие: Раздават ваучери за иновации по ОП Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МИЕТ планира да наддоговори парите по програмата, за да се гарантира 100% 
усвояемост  
Планира се в следващия програмен период на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни технологии.  
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, 
където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата.  
Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи пилотно още и 
през този програмен период.  
Тя предвижда компаниите да получат ваучери за иновации или за информационни и 
комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое научно звено това, което им 
необходимо.  
Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като се гарантира, че иновациите, които ще се 
създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема 
за плащания като лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея.  
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 5 до 7-
8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата, съобщи още Добрев, цитиран от МИЕТ.  
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец.  
Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 години от 
старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме уверени, че към 
средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България", 
заяви министърът.  
Той посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните 
плащания към фирмите – миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се 
случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, 
поясни още Делян Добрев.  
Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май – 30 ноември 
2012 г. по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и напредъка по Оперативната програма. 
Той посочи за пример ускорените темпове на плащания към фирмите, добрата комуникация 
между Управляващия орган и фирмите и ефективността в изпълнението на целите на 
програмата. Мандметс отбеляза, че 90% от производството на компаниите, които е посетил у 
нас, се изнася.  
С проектите по програмата фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават 
работните си места, посочи представителят на ЕК.  
 

http://news.expert.bg/n408696
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1723583  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Пловдив. 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентноспособност” от пролетта до сега. Това каза пред журналисти в Пловдив 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 
заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Конкурентноспособност”, 
предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договори за около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър ВЛАДИМИРОВ  
Текст: Пловдив. 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега. Това каза пред журналисти в Пловдив 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 
заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Конкурентоспособност”, 
предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив. Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 
до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата, каза министърът. До края на годината ще 
бъдат постигнати 84% договорени средства. От началото на януари е извършена реформа в 
министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Имаше две звена, които отговаряха 
по програмата. Управляващ орган дирекция в министерството и агенция, която изпълняваше 
функциите на междинно звено. След като сляхме тези две администрации, включително 
физически, резултатите са на лице, каза министър Делян Добрев. По думите му цифрите 
говорят сами за себе си. От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349 776 
000 евро. Добрев представи тези данни пред участниците в заседанието по време на неговото 
откриване. През последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна 
програма в сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. Той 
направи сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца към фирмите са 
платени повече пари отколкото за близо шест години от началото на програмата през 2007 
година. „Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към 
средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, 
каза Добрев. До края на годината предстои договарянето на два големи проекта. Това са 
„София тех парк” и газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната 
ефективност за малкия и среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1723583
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1723505  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще 
открие единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев ще открие заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. Събитието ще се състои днес от 09:00 часа в парк-хотел „Санкт 
Петербург” в град Пловдив. Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от главния 
директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил 
Гератлиев. Ще вземат участие и представителите на Европейската комисия Реналдо 
Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от Главна Д ирекция „Регионална политика“, както 
и представителите на Европейския инвестиционен фонд - Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов. На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на 
Оперативна Програма „Конкурентоспособност“ през 2012 г., както и индикативната годишна 
работна програма за 2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на 
операции по следните процедури на Оперативна Програма „Конкурентоспособност“: 
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, 
„Внедряване на иновации в предприятията”, „Изграждане на междусистемна газова връзка 
България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Управляващият 
орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на процедурата за 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”. Ще бъде предложено и включването на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на програмата.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1723505
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1723650  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Пловдив. Планира се в следващия програмен период на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност” да се приложи ваучерният подход за иновативни технологии. Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред журналисти в Пловдив 
след като откри заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, предаде репортер на Радио “Фокус” – Пловдив. Министър Делян 
Добрев уточни, че се обмисля дали този ваучерен подход не би могъл да се приложи пилотно 
още и през този програмен период.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев: Предстои въвеждането на ваучерна система за 
иновации по ОП „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър ВЛАДИМИРОВ  
Текст: Пловдив. Планира се в следващия програмен период на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност” да се приложи ваучерният подход за иновативни технологии. Това 
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред журналисти в 
Пловдив след като откри заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, предаде репортер на Радио “Фокус” – Пловдив. Министър Делян 
Добрев уточни, че се обмисля дали този ваучерен подход не би могъл да се приложи пилотно 
още и през този програмен период. „Според мен даването на ваучери за информационни и 
комуникационни технологии е най-правилният начин ние да усвояваме средства за иновации”, 
каза Добрев. Предвидено е на компаниите да се дават ваучери, с които да отидат в някое 
развойно или научно звено и да поръчат точно тази иновация, която им е необходима. По този 
начин ще се гарантира, че иновациите, които ще се създадат са тези, от които бизнесът има 
нужда, каза Добрев. В противен случай може да се финансират университетите да създават 
иновации, за които после трябва да се намери приложение в реалния бизнес. Ваучерната 
схема ще даде ваучерът на бизнеса, който да си поръча в науката и в развойните звена точно 
това, което им трябва, каза Добрев. По този начин и средствата ще стигнат точно там в 
сферата на науката, където има конкурентно предимство и където са ни добри институтите 
например, допълни министърът на икономиката.  
Представителят на Генералната дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия 
Реналдо Мандметс спомена по време на форума тази схема като добра идея, която имаме, 
каза още Добрев.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1723650
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1723678  
Брой думи: 200  
 
 
Резюме: Пловдив. Това, което забелязах като разговарям с хората по места е добрата 
комуникация между управляващия орган и изпълнителите. Това каза Реналдо Мандметс, 
представител на Генералната дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия по 
време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност”, предаде репортер на Радио “Фокус”-Пловдив.  
 
Заглавие: Реналдо Мандметс, ЕК: Подобрена е комуникацията между управляващия 
орган и изпълнителите по ОП „Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър ВЛАДИМИРОВ  
Текст: Пловдив. Това, което забелязах като разговарям с хората по места е добрата 
комуникация между управляващия орган и изпълнителите. Това каза Реналдо Мандметс, 
представител на Генералната дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия по 
време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност”, предаде репортер на Радио “Фокус”-Пловдив. Според Реналдо 
Мандметс комуникацията се е подобрила и е много добра, но винаги има място за подобрения, 
за да се отговори на всички нужди и въпроси. По мнението му нещата с технопарка в София се 
движат в добро темпо и за проекта “Фууд тех” в Пловдив трябва да се следва същия път, като 
трябва да има добра връзка между изследователските университети и бизнеса. По данни на 
получените резултати от проектите има увеличен експорт, каза Мандметс и допълни, че при 
две от компаниите, които е посетил, 90 % от производството отива за износ. Според него при 
повечето фирми проектите са допринесли за запазване на работещите. При препоръките си 
Реналдо Мандметс отбеляза, че трябва да се мисли за навременното използване на 
фондовете. Основната ни грижа и интересът ни е подготовката на следващия програмен 
период и ще трябва да се извлекат поуки от настоящия период, за да направим добри 
проектирани мерки, каза още Мандметс.  
http://www.focus-news.net/?id=n1723678  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1723678
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1723740  
Брой думи: 256  
 
 
Резюме: Велико Търново. Около 20 представители на общини и областни центрове от Северен 
Централен район дойдоха на регионална среща във Велико Търново, предаде репортер на 
Радио ‘’Фокус’’- Велико Търново.  
 
Заглавие: Около 20 представители от Северен Централен район се събраха на форум 
във Велико Търново  
Подзаглавие:  
Автор: Галина АЛЕКСАНДРОВА  
Текст: Велико Търново. Около 20 представители на общини и областни центрове от Северен 
Централен район дойдоха на регионална среща във Велико Търново, предаде репортер на 
Радио ‘’Фокус’’- Велико Търново. Това е четиринадесетото заседание на Регионалния съвет за 
развитие. Заседание се откри от проф. д-р Пенчо Пенчев -председател на Регионалния съвет 
за развитие на Северен централен район и областен управител на област Велико Търново. На 
днешното заседание за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен 
централен район бе избран кметът на община Севлиево. Относно по-нататъшното развитие на 
Северен централен район, председателят на регионалния съвет за развитие заяви, че са 
необходими средства, чрез които да се реализират Оперативните програми. "Много 
възможности има, не само за нашата област, но и за всички области от Северен Централен 
район за усвояване на тези средства", каза доц. Пенчев. По думите му степента на усвоеност 
не е на необходимото равнище, макар че през последните години има съществено развитие. За 
района най-много средства се усвояват по ОП ‘’Конкурентоспособност”, Развитие на 
човешките ресурси’’ и др. „Аз се надявам, че високоскоростният път Русе- Велико Търново- 
Свиленград, ще допринесе не само за развитието на нашата област, но и на съседните 
области’’, каза доц. Пенчев.  
Относно изследването на Института за пазарна икономика за състоянието на областите в 
Северен централен район за Великотърновска област председателят на Регионалния съвет за 
развитие заяви, че има много неща, които се различават от предложената информация на 
института. В това число икономическо, социално развитие и т.н. Доц. Пенчев заяви, че има 
показатели, по които регионът заема водещи места, а според изследването е назад в 
класацията.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1723740
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dobrev-realizaciiata-po-op-konkurentosposobnost-
shte-e-84-do-kraia-na-2012-g,143618/  
Брой думи: 242  
 
 
Резюме: През последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро  
 
Заглавие: Добрев: Реализацията по ОП "Конкурентоспособност" ще е 84% до края на 
2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: През последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като средно 
на месец сумата е близо 50 милиона евро  
До края на годината реализацията по изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" ще 
достигне 84 процента. Това каза в Пловдив министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, цитиран от БТА.  
Сключените към момента договори са 492 на обща стойност близо 350 милиона евро, съобщи 
министърът. През последните месеци се е подобрило и темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро.  
„За разлика от миналата година само за последните шест месеца сме платили на фирмите 
повече пари, отколкото за последните шест години“, коментира Добрев.  
Той уточни, че се предвижда да се оставят резервни около пет процента, с които да се 
компенсира евентуален отказ на компании в последния момент. По думите му една от 
причините за доброто темпо е сливането на двете звена, отговарящи за програмата - 
дирекцията в МИЕТ и агенцията.  
Министър Добрев откри в Пловдив 11-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
"Конкурентоспособност". Форумът се провежда с участието на представители на ЕК, ГД 
"Регионална политика" и Европейския инвестиционен фонд.  
Делян Добрев съобщи, че до края на годината остава да се договорят още два големи проекта - 
София Тех парк и газовата връзка със Сърбия. Той припомни, че по схемата за енергийна 
ефективност за малки и големи предприятия има средства в рамките на 198 милиона евро за 
безвъзмездна помощ, а направените предложения към момента са 14.  
 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dobrev-realizaciiata-po-op-konkurentosposobnost-shte-e-84-do-kraia-na-2012-g,143618/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dobrev-realizaciiata-po-op-konkurentosposobnost-shte-e-84-do-kraia-na-2012-g,143618/
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67967  
Брой думи: 90  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев открива еврофорум в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС.  
Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов.  
Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма „Конкурентоспособност” през 
2012-а и работната програма за следващата година.  
Очаква се управляващият орган да направи предложение за увеличаване на бюджета на 
процедурата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
Дарик-Пловдив  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67967
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67985  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
 
Заглавие: Бизнесът ще поръчва иновации с ваучери  
Подзаглавие:  
Автор: Виктор Кадири, Тина Ивайлова  
Текст: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
С въвеждането на новата система средствата ще отиват целево за конкретни нужди, допълни 
Добрев. По думите му от 1 май до 30 ноември по програмата са подписани 492 договора на 
обща стойност близо 350 млн. евро. До края на тази година предстои да се сключат още 2 
големи контракта - изграждане на системна газова връзка България - Сърбия и Софиятех Парк.  
Според министъра за последните 6 месеца от програма „Конкурентоспособност" фирмите са 
получили общо повече средства, отколкото за последните 6 години.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67985
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: 
http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B
2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1
%8F-news200181.html  
Брой думи: 216  
 
 
Резюме: България смята да сключи повече договори по Оперативната програма 
"Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-8% над финансовия ресурс, за да може ако в последния 
момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успее да усвои на 100% 
програмата. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в 
Пловдив, където се състоя заседание на Комитета за наблюдение на програмата.  
 
Заглавие: Наддоговорени проекти ще гарантират усвояване на европарите за 
конкуренция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България смята да сключи повече договори по Оперативната програма 
"Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-8% над финансовия ресурс, за да може ако в 
последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успее да усвои 
на 100% програмата. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Пловдив, където се състоя заседание на Комитета за наблюдение на програмата.  
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Добрев посочи, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпвали между 40 и 50 млн. лева 
всеки месец. Според министъра за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 
години от старта на Оперативната програма.  
"Темпото, с което се работи, е добро и сме уверени, че към средата на следващата година тази 
програма ще е една от най-добре работещите в България”, казва Добрев, цитиран от 
пресцентъра си. По думите му през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и 
междинните плащания към фирмите – миналата година те са отнемали 3.4 или 6 месеца, сега 
това се случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия 
ден, поясни още Делян Добрев. Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени 
за периода 1 май – 30 ноември 2012 г. по Оперативна програма "Конкурентоспособност“.  
 

http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-news200181.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-news200181.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-news200181.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: 
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8
F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-news200170.html  
Брой думи: 432  
 
 
Резюме: Страната ни е на последните места по иновации в Европа. Това показват данни на 
Европейската комисия за миналата година изнесени по време на форума “Европейски бюджет 
2014 – 2020 – знания, растеж, заетост”, организиран от евродепутата от БСП Ивайло Калфин.  
 
Заглавие: България на опашката по иновации в Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни е на последните места по иновации в Европа. Това показват данни на 
Европейската комисия за миналата година изнесени по време на форума “Европейски бюджет 
2014 – 2020 – знания, растеж, заетост”, организиран от евродепутата от БСП Ивайло Калфин.  
Страната ни отделя едва 0.2% от брутния си вътрешен продукт за иновации, докато средното 
за Европа е 0.5%. Лидери са Швейцария, Швеция, Дания, Германия и Финландия, които отделят 
от 0.7 до 0.9%. България е на опашката, като след нас са само Латвия и Турция.  
Успеваемостта на българските научни проекти е 16.6%, което също е под средното за ЕС – 
21.5%.  
За следващия програмен период 2014 – 2020 г. по програмата за бизнеса 
“Конкурентоспособност” страната ни ще разчита на почти същите пари както и през този 
период – 1.17 млрд. евро или по 200 млн. евро годишно, смята Ивайло Калфин. Част от тази 
сума ще бъде заделена за иновации. Според Калфин страната ни има нужда от самостоятелна 
програма за наука, защото има риск скоро време науката в България да изчезне.  
Последният скандал в научните среди показва, че начинът, по който се финансира в момента 
науката - чрез фонд “Научни изследвания”, очевидно не е най-ефективният модел, посочи 
Калфин.  
В областта на науката и иновациите Европейската комисия препоръчва на България да засили 
инвестициите си в свързването на научноизследователската дейност, образованието и 
бизнеса, в разработването на съвместни технологични паркове, центрове за върхови 
постижения, клъстери и инкубатори. Освен това е необходимо намаляване на бюрокрацията и 
сроковете за патентоване, както и подобряване на правата върху интелектуалната собственост.  
След 2014 г. Европа пуска нов финансов инструмент “Хоризонт 2020” за наука и технологии. 
Той обединява сегашните седма рамкова програма за научни изследвания и технологично 
развитие, дейностите, свързани с иновациите от рамковата програма за конкурентоспособност 
и иновации и Европейския институт за иновации и технологии. Поисканият от Европейската 
комисия бюджет по новата програма е 80 млрд. евро.  
Новото е, че се свързват всички програми, които осигуряват връзката от научното изследване 
до продажбата на продукта. Фокус ще бъдат изследванията в областта на чистата енергия и 
транспорт, както и безопасните храни. За тях са предвидени и най-много средства – 32 млрд. 
евро. Върховите научни постижения ще бъдат насърчавани с 24.5 млрд. евро, а с 18 млрд. евро 
ще се финансират мащабни инвестиции в ключови технологии.  
По програмата “Хоризонт 2020” ще могат да кандидатстват научноиследователски институти, 
университети, иновативни частни компании, както и малки и средни предприятия. Ще се 
финансират дейности в селското стопанство, рибарството, хранителната промишленост, 
възобновяемите енергийни източници, информационните и комуникационни технологии.  
Дава се право и на страни извън ЕС да могат да кандидатстват за финансиране, което ще 
направи конкуренцията още по-голяма, посочи Калфин.  
http://www.mediapool.bg/българия-на-опашката-по-иновации-в-европа-news200170.html  
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http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-news200170.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_765390133  
Брой думи: 412  
 
 
Резюме: Социалистите препитаха енергийния министър Делян Добрев за влошаването на 
стопанската конюнктура. С 2,7 % пункта са се влошили икономическите ни параметри през 
октомври в сравнение със септември. Най-сериозно е влошаването в индустриалния сектор и 
производството - спадът е с 3,6% за един месец.  
 
Заглавие: Китай - спасението за икономиката ни?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Социалистите препитаха енергийния министър Делян Добрев за влошаването на 
стопанската конюнктура. С 2,7 % пункта са се влошили икономическите ни параметри през 
октомври в сравнение със септември. Най-сериозно е влошаването в индустриалния сектор и 
производството - спадът е с 3,6% за един месец.  
Тези данни на НСИ представи червената депутатка Корнелия Нинова по време на 
парламентарния контрол. Тя припомни, че през есента на 2012 кабинетът е приел план с 
антикризисни мерки. Нито една мярка от този кризисен план не е изпълнена, категорична бе 
Корнелия Нинова.  
Колежката й Мая Манолова също имаше питане към министъра по темата. Стотина 
кюстендилски фирми я помолили да пита Делян Добрев как ще се подобри бизнес средата в 
България. По думите й десетки български фирми са в тежко положение.  
Стотици хиляди български работници живеят в страх за утрешния ден, притеснена е Мая 
Манолова. До края на тази година фалит ще обявят още 40 000 фирми, изтъкна тя изследване 
на БСК. Междуфирмената задлъжнялост в България днес надхвърля 100 милиарда лева, 
поясни социалистката.  
Делян Добрев бе искрен и доволен от питането на двете „червени остриета". „Благодаря за 
възможността да поговорим за икономика в пленарна зала, защото над 80% от въпросите към 
мен са на тема енергетика, а е хубаво ние да говорим повече за икономика", заяви министърът.  
Икономиката е истинското предизвикателство пред министерството, на което аз съм 
ръководител, допълни Добрев. Той успокои двете депутатки, че традиционно бизнес 
показателите през есента са по-ниски заради летните месеци.  
През 2010 година износът отчита увеличение с 33% спрямо предходната година и възлиза на 
15,6 милиарда евро, похвали се Делян Добрев. През 2011 имаме отново увеличение спрямо 
2010 с нови 30%, допълни още той. Износът ни тази година действително е намалял, защото 
еврозоната и тази година е в рецесия, а страната ни на 72% е зависима от икономиката на 
еврозоната.  
Предприемаме действия да подпомогнем малките и средни предприятия, увери министърът на 
икономиката. Според него изход за нас е да се насочим към новите пазари като Китай 
например, където имаме само 2 търговски представители.  
Друг вариант е ОП „Конкурентоспособност".  
Повече от 40 милиона лева през септември са влезли в сметките на фирмите по проекти на 
програмата, толкова са и през октомври. 45 884 нови фирми са се регистрирали през 2011 
година, посочи още министърът на икономиката. До края на октомври 2012 те са 45 225. 717 
търговци са заличени, поясни още министър Добрев. Затрудненията, които изпитват фирмите, 
по думите му, е заради общата икономическа обстановка. Това, което ние можем да направим, 
го правим, категоричен бе икономическият министър.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_765390133
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12521153  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС. 
Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов. Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма „Конкурентоспособност” 
през 2012-а и работната програма за следващата година.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев открива еврофорум в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС. 
Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов. Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма 
„Конкурентоспособност” през 2012-а и работната програма за следващата година.  
Очаква се управляващият орган да направи предложение за увеличаване на бюджета на 
процедурата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12521153
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12521141  
Брой думи: 87  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на 
ЕС.Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов.Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма „Конкурентоспособност” 
през 2012-а и работната програма за следващата година.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев открива еврофорум в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на 
ЕС.Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов.Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма 
„Конкурентоспособност” през 2012-а и работната програма за следващата година.  
Очаква се управляващият орган да направи предложение за увеличаване на бюджета на 
процедурата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12521141
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12521057  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Министър Добрев открива в Пловдив заседание на Комитета за наблюдение на 
ОП “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“. Събитието ще се състои днес, 30 ноември 2012 г., от 9.00 ч. в парк-
хотел “Санкт Петербург“ в Пловдив. Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от 
главния директор на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев. Ще 
вземат участие и представителите на Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос 
Софос и Елица Бейска от ГД “Регионална политика“, както и представителите на Европейския 
инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо Стоянов. На форума ще бъде представен и 
обсъден напредъкът в изпълнението на ОП “Конкурентоспособност“ през 2012 г., както и инди  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12521057
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12520854  
Брой думи: 90  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма 
„Конкурентоспособност” на ЕС.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев открива еврофорум в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма 
„Конкурентоспособност” на ЕС.  
Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов.  
Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма „Конкурентоспособност” през 
2012-а и работната програма за следващата година. Очаква се управляващият орган да 
направи предложение за увеличаване на бюджета на процедурата „Развитие на стартиращи 
иновативни предприятия чрез подкрепа на иновативни продукти, процеси и услуги”.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12520854


 

 

54 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/0

1
/2

0
1
2

 

Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12520842  
Брой думи: 433 
 
 
Резюме: Хубава петъчна утрин! Чака ни прекрасен ден  
Добро утро, петък е, последният ден на ноември. Денят на майстора според синоптиците ще 
бъде слънчев. Топъл, топъл, но в Пловдив температурата ще стигне максимум 14 градуса. Все 
пак утре започва декември.  
 
Заглавие: Добро утро, Пловдив!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хубава петъчна утрин! Чака ни прекрасен ден  
Добро утро, петък е, последният ден на ноември. Денят на майстора според синоптиците ще 
бъде слънчев. Топъл, топъл, но в Пловдив температурата ще стигне максимум 14 градуса. Все 
пак утре започва декември. 
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие единадесетото 
заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Събитието ще се състои в Пловдив. Ще присъстват и представителите на Европейската 
комисия  Реналдо Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от ГД "Регионална политика", 
както и представителите на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов. 
Сред темите ще бъдат и "Внедряване на иновации в предприятията", "Изграждане на 
междусистемна газова връзка България – Сърбия" и "Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България". 
От 2 до 8 декември Пловдив ще бъде домакин на 19-тото издание на Фестивала на българското 
документално и анимационно кино „Златен ритон”. В тази връзка в 12 часа в заседателната 
зала на Община Пловдив ще се проведе пресконференция на заместник-кмета по култура 
Стефан Стоянов, Ирина Канушева - и.д. Директор на Националния филмов център и Камен 
Балкански от Програма "Медия". 
Кметът на район "Централен" Райна Петрова и ръководствата на СОУ "Любен Каравелов", ЦДГ 
"Снежанка" и ЦДГ "Перуника" ще представят от 13.30 часа спечелен проект „Образование без 
граници“. Той е за деца от етническите малцинства и цели те да бъдат адаптирани към 
образователния процес, както и да се повиши тяхната мотивация. 
В Дома на науката и техниката Дани Каназирева ще открие Международния форум изложение 
“Здраве, щастие и красота”. Очакват се много специалисти в областта на диетологията, 
дерматологията, психологията и личностното и организационно развитие. 
Посетителите на изложението ще могат да участват в уъркшопове, различни презентации, 
демонстрации и дегустации: безплатен грим с биокозметика, представяне на различни масажни 
техники, на екологично чисти храни и биопродукти, ръчно замесване на пълнозърнест хляб с 
лимец и квас и много други. 
В 10.30 часа в МОЛ Галерия Пловдив започва Петия национален танцов фестивал „Децата ни 
танцуват”-  гр. Пловдив 2012 година. Фестивалът ще продължи  през уикенда. 
Тази вече Държавна опера Пловдив ни кани на Заключителен концерт на диригентския курс на 
професор Йоханес Шлефли от Швейцария. В продължение на седмица млади студенти от 
Швейцария, Испания, Русия и Тайван работят с нашия чудесен оркестър. Днес от 19 часа в 
Концертна зала публиката ще може да чуе резултатите от тази работа. 
 Програмата е повече от интересна- Ф. Менделсон - Увертюра "Хебридите", Р. Вагнер - 
Увертюра "Лоенгрин",  Р. Щраус - "Тил Ойленшпигел", К. Дебюси - "Следобедът на един фавн", 
Ж. Бизе - Арии от операта "Кармен", М. де Файя - Втора сюита от балета "Тривърхата шапка" 
Диригенти на този концерт ще бъдат-Рето Шерли-Швейцария, Пиеро Ломбарди-Испания,Чин 
Чао Лин-Тайван, Мария Бенюмова-Русия, Гюлам Берней-Швейцария и Рафаел Онегер-
Швейцария. 
БългарияУтре  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12520842
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12524833  
Брой думи: 70  
 
 
Резюме: “От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.“ Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев.  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.“ Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%. Изпълнението на ОП 
“Конкурентоспособност“ върви с добри темпове и до края на годината ще отчетем 
реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12524833
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12524582  
Брой думи: 70  
 
 
Резюме: “От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.“ Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев.  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: “От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.“ Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%. Изпълнението на ОП 
“Конкурентоспособност“ върви с добри темпове и до края на годината ще отчетем 
реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12524582
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12524593  
Брой думи: 70  
 
 
Резюме: “От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.“  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: “От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.“ Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%. Изпълнението на ОП 
“Конкурентоспособност“ върви с добри темпове и до края на годината ще отчетем 
реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12524593
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12524542  
Брой думи: 315 
 
 
Резюме: През последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро  
 
Заглавие: Добрев: Реализацията по ОП “Конкурентоспособност“ ще е 84% до края на 
2012 г.  
Подзаглавие: През последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро 
 
Автор:  
Текст: До края на годината реализацията по изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" ще 
достигне 84 процента, а през лятото на 2013-а ще бъдат усвоени сто процента от парите. Това 
каза в Пловдив министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от 
БТА. 
Сключените към момента договори са 492 на обща стойност близо 350 милиона евро, съобщи 
министърът. През последните месеци се е подобрило и темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро. 
Още по темата 
Добрев: Залагаме на инвестиции в иновации през следващия програмен период 
Подкрепят фирмите износителки чрез ОП "Конкурентоспособност" 
От днес стартира конкурс за финансиране на проекти от фонда за иновации 
„За разлика от миналата година само за последните шест месеца сме платили на фирмите 
повече пари, отколкото за последните шест години“, коментира Добрев. 
Той уточни, че се предвижда да се оставят резервни около пет процента, с които да се 
компенсира евентуален отказ на компании в последния момент. По думите му една от 
причините за доброто темпо е сливането на двете звена, отговарящи за програмата - 
дирекцията в МИЕТ и агенцията. 
Министър Добрев откри в Пловдив 11-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
"Конкурентоспособност". Форумът се провежда с участието на представители на ЕК, ГД 
"Регионална политика" и Европейския инвестиционен фонд. 
Делян Добрев съобщи, че до края на годината остава да се договорят още два големи проекта - 
София Тех парк и газовата връзка със Сърбия. Той припомни, че по схемата за енергийна 
ефективност за малки и големи предприятия има средства в рамките на 198 милиона евро за 
безвъзмездна помощ, а направените предложения към момента са 14. 
„От първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си понижението на 
цената на газа“, посочи още Добрев. Той не каза дали споделя мнението на председателя на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, според когото намалението ще бъде 
със 7%. 
По статията работиха: Евгения Европейска, редактор Деляна Петкова 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12524542
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/dobrev-zalagame-na-investicii-v-inovacii-prez-sledvashtiia-programen-period,143538/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/podkrepiat-firmite-iznositelki-chrez-op-konkurentosposobnost,141958/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ot-dnes-startira-konkurs-za-finansirane-na-proekti-ot-fonda-za-inovacii,140821/
mailto:evgenia.evropeyska@investor.bg
mailto:deliana.petkova@investor.bg
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12524353  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност“, съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
 
Заглавие: Бизнесът ще поръчва иновации с ваучери  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност“, съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
С въвеждането на новата система средствата ще отиват целево за конкретни нужди, допълни 
Добрев. По думите му от 1 май до 30 ноември по програмата са подписани 492 договора на 
обща стойност близо 350 млн. евро. До края на тази година предстои да се сключат още 2 
големи контракта - изграждане на системна газова връзка България - Сърбия и Софиятех Парк.  
Според министъра за последните 6 месеца от програма „Конкурентоспособност“ фирмите са 
получили общо повече средства, отколкото за последните 6 години.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12524353
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12523663  
Брой думи: 268  
 
 
Резюме: За 20 дни фирмите получават плащанията по схемата за енергийна ефективност  
Около 500 договора на стойност близо 350 млн. евро са сключени от 1 май до 30 ноември тази 
година по Опреративна програма ''Конкурентоспособност'', съобщи в Пловдив министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той се похвали, че през последните 
месеци плащането е скоростно и в големи размери.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Скоростно раздаваме европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За 20 дни фирмите получават плащанията по схемата за енергийна ефективност  
Около 500 договора на стойност близо 350 млн. евро са сключени от 1 май до 30 ноември тази 
година по Оперативна програма ''Конкурентоспособност“, съобщи в Пловдив министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той се похвали, че през последните 
месеци плащането е скоростно и в големи размери. 
''Бизнесът получава по оперативни програми между 40 и 50 млн. лева всеки месец'', допълни 
Добрев. Той направи сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца към 
фирмите са платени повече пари отколкото за близо шест години от началото на програмата 
през 2007 година. По думите му програмата ''Конкурентоспособност“ ще е една от най-добре 
работещите у нас. До края на годината предстои договарянето на два големи проекта. Това са 
„София тех парк” и газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната 
ефективност за малкия и среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро. ''Ако 
компаниите нямат средства, могат да получат кредит на базата на проекта без допълнителни 
изисквания. Енергийният одит трябва да е направен предварително'', каза Добрев. Веднага 
след кандидатстването, при одобрение следва изпълнението на проектите. Окончателните и 
междинните плащания вече са ускорени. В момента плащанията вървят в рамките на 20 или 40 
дни. Така фирмите не се натоварват с допълнителни разходи по кредити'', уточни министърът. 
Министърът смята, че програма ''Конкурентоспособност“ трябва да бъде наддоговорена с 
около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да успеем да усвоим на 100% парите. До края на годината ще бъдат постигнати 
84% договорени средства.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12523663
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12522742  
Брой думи: 292  
 
 
Резюме: 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега, съобщи в Пловдив министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Делян Добрев: 500 договора за 350 млн. евро има по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега, съобщи в Пловдив министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент 
има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем да усвоим на 100% 
програмата, каза министърът. До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени 
средства. От началото на януари е извършена реформа в министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. Имаше две звена, които отговаряха по програмата. Управляващ орган 
дирекция в министерството и агенция, която изпълняваше функциите на междинно звено. След 
като сляхме тези две администрации, включително физически, резултатите са на лице, каза 
министър Делян Добрев.  
От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349 776 000 евро. Добрев 
представи тези данни пред участниците в заседанието по време на неговото откриване. През 
последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна програма в 
сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. Той направи 
сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца към фирмите са платени 
повече пари отколкото за близо шест години от началото на програмата през 2007 година.  
«Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на 
следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, каза 
Добрев. До края на годината предстои договарянето на два големи проекта. Това са «София 
тех парк” и газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната ефективност за 
малкия и среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12522742
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12522602  
Брой думи: 116  
 
 
Резюме: Бизнес планът за изграждането на технологичен парк в Пловдив в областта на 
хранителните технологии и земеделието ще бъде готов най-вероятно до края на 2013 г.  
 
Заглавие: Бизнес планът за технологичния парк в Пловдив готов до края на 2013 г.?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнес планът за изграждането на технологичен парк в Пловдив в областта на 
хранителните технологии и земеделието ще бъде готов най-вероятно до края на 2013 г. Това 
заяви за репортер на Plovdiv24.bg министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Той уточни, че към момента идеята за такъв парк тепърва започва да се обсъжда и че 
той ще бъде в сферата на хранителните технологии. Министър Добрев откри единадесетото 
заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност“ 
днес в 9.00 ч. в парк-хотел “Санкт Петербург“ в Пловдив. “От 1 май до 30 ноември са сключени 
492 договора по програмата на стойност 350 млн.евро. До края на 2012 година ще се договори 
и газовата връзка България-Сърбия“, каза още Добрев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12522602


 

 

63 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/0

1
/2

0
1
2

 

Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12525555  
Брой думи: 271 
 
 
Резюме: В сметките на фирмите постъпват между 40 и 50 млн. лева всеки месец  
„От 1 май до 30 ноември по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ са сключени общо 
492 договори на стойност 349 776 089 евро“, заяви в Пловдив министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на LiveBiz.  
 
Заглавие: По ОП “Конкурентоспособност“ са сключени договори за 350 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В сметките на фирмите постъпват между 40 и 50 млн. лева всеки месец  
„От 1 май до 30 ноември по Оперативна програма „Конкурентоспособност" са сключени 
общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро", заяви в Пловдив министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, предаде репортер на LiveBiz. 
Очакванията са до края на годината да бъдат постигнати 84% от договорените средства. А през 
лятото на 2013-та ще бъдат усвоени 100 % от парите. Високо остава и темпото на работа, като 
през последните месеци в сметките на фирмите постъпват между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец. 
„Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на 
следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България" 
Министър Добрев заяви, че се планира наддоговаряне от 5 до 8% на Оперативната 
програма. За да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да се усвои на 100% програмата. 
„За разлика от миналата година само за последните шест месеца сме платили на фирмите 
повече пари, отколкото за последните шест години", направи сравнение Добрев. 
До края на годината остава да се договорят двата големи проекта - София Тех парк и газовата 
връзка със Сърбия. Добрев припомни, че по схемата за енергийна ефективност за малки и 
големи предприятия има средства в рамките на 200 милиона евро за безвъзмездна помощ. 
Той съобщи, че „от първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа". Без да каже дали споделя мнението на председателя на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който очаква намалението да бъде 7%. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12525555
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12525212  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: МИЕТ планира да наддоговори парите по програмата, за да се гарантира 100% 
усвояемост  
Планира се в следващия програмен период на Оперативна програма Конкурентоспособност да 
се приложи ваучерният подход за иновативни технологии.  
 
Заглавие: Раздават ваучери за иновации по ОП Конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Планира се в следващия програмен период на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни технологии. 
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, 
където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата. 
Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи пилотно още и 
през този програмен период. 
Тя предвижда компаниите да получат ваучери за иновации или за информационни и 
комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое научно звено това, което им 
необходимо. 
Според Добрев това е най-правилният начин, тъй като се гарантира, че иновациите, които ще 
се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда. 
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема 
за плащания като лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея. 
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 5 до 7-
8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата, съобщи още Добрев, цитиран от МИЕТ. 
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец. 
Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 години от 
старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме уверени, че към 
средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България", 
заяви министърът. 
Той посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните 
плащания към фирмите – миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се 
случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, 
поясни още Делян Добрев. 
Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май – 30 ноември 
2012 г. по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и напредъка по Оперативната програма. 
Той посочи за пример ускорените темпове на плащания към фирмите, добрата комуникация 
между Управляващия орган и фирмите и ефективността в изпълнението на целите на 
програмата. Мандметс отбеляза, че 90% от производството на компаниите, които е посетил у 
нас, се изнася. 
С проектите по програмата фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават 
работните си места, посочи представителят на ЕК. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12525212
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12525035  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: В средата на следващата година Оперативната програма “Конкурентноспособност“ ще 
е една от най-добре работещите европейски програми в България. Договорените средства ще 
достигнат 84 на сто до края на годината, а през лятото на 2013-та ще бъдат усвоени 100 % от 
парите. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
откри в Пловдив заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Добрев очаква да бъдат усвоени 100% от парите по ОП 
“Конкурентоспособност“ до лятото на 2013 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В средата на следващата година Оперативната програма “Конкурентоспособност“ 
ще е една от най-добре работещите европейски програми в България. Договорените средства 
ще достигнат 84 на сто до края на годината, а през лятото на 2013-та ще бъдат усвоени 100 % 
от парите. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който 
откри в Пловдив заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“.  
По думите на министър Добрев, всеки месец по сметките на фирмите се превеждат между 40 и 
50 млн. лв., а това са реално влезли пари по оперативната програма, които отиват към 
бизнеса. До края на годината предстои сключването на договори по два големи проекта - 
газовата връзка със Сърбия и „София тех парк”. В същото време, Добрев отчете като слабост 
ниския процент сключени договори по схемата за енергийна ефективност за малките и средни 
предприятия. От отварянето й през юни, до момента, са подадени само 14 проектни 
предложения. Министърът си обяснява ниското темпо с тежките процедури, но призивът му към 
компаниите е за участие, тъй като финансовият ресурс по схемата е значителен - 150 милиона 
евро безвъзмездна помощ за страната ни.  
Делян Добрев съобщи също, че се обмисля раздаването на ваучери на фирмите за иновации 
или за информационни и комуникационни технологии. С тях те ще могат да поръчват в 
развойни или научни звена по избор точно тази иновация, която им е необходима.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12525035
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1595409037  
Брой думи: 802  
 
 
Резюме: Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност" с около 5 
до 7-8%, за да може, ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето 
заседание на Комитета за наблюдение на програмата.  
 
Заглавие: Добрев: Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с 5-8 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност" с около 
5 до 7-8%, за да може, ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето 
заседание на Комитета за наблюдение на програмата.  
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец. Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 
години от старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме 
уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре 
работещите в България", заяви министърът.  
Той посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните 
плащания към фирмите - миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се 
случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, 
поясни още Делян Добрев. Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за 
периода 1 май - 30 ноември 2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо.  
Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като се гарантира, че иновациите, които ще се 
създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата.  
Мандметс отбеляза, че 90 % от производството на компаниите, които е посетил у нас, се 
изнася. С проектите по програмата фирмите не само че не съкращават персонал, но и 
увеличават работните си места, посочи представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи 
новата ваучерна схема за плащания като лесна за управление и заяви, че фирмите проявяват 
особен интерес към нея.  
Добрев: Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с 5-8 %  
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност" с около 5 до 7-
8%, за да може, ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на 
Комитета за наблюдение на програмата.  
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец. Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 
години от старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме 
уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре 
работещите в България", заяви министърът.  

http://money.bg/news/id_1595409037
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Той посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните 
плащания към фирмите - миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се 
случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, 
поясни още Делян Добрев. Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за 
периода 1 май - 30 ноември 2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо.  
Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като се гарантира, че иновациите, които ще се 
създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата.  
Мандметс отбеляза, че 90 % от производството на компаниите, които е посетил у нас, се 
изнася. С проектите по програмата фирмите не само че не съкращават персонал, но и 
увеличават работните си места, посочи представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи 
новата ваучерна схема за плащания като лесна за управление и заяви, че фирмите проявяват 
особен интерес към нея.  
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.moitepari.bg  
Връзка: 
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/dvoen%20skok%20na%20chujdit~86a8fc1b39
fc4c4bbc210ef24cb2ac5d/  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Вложенията у нас достигат 4 милиарда лева  
Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година. Преките 
вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият министър 
Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над 1 млрд. 
евро (2,7% от БВП).  
 
Заглавие: Двоен скок на чуждите инвестиции за 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вложенията у нас достигат 4 милиарда лева  
Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година. Преките 
вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият министър 
Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над 1 млрд. 
евро (2,7% от БВП).За първите девет месеца под формата на преки чуждестранни инвестиции в 
страната са влезли 972 млн. евро спрямо 534 млн. за същия период на 2011 г. По традиция 
последното тримесечие на годината е особено силно за инвестициите, като в месеците от 
октомври до декември сумата набъбва двойно. Ако прогнозата на икономическия министър се 
окаже вярна, вложенията от чужбина ще формират близо 5 на сто от брутния вътрешен продукт 
на България.  
„Инвестициите в строителството и във финансовия сектор са еднократни, докато тези в 
индустрията и в иновациите са т.нар. устойчиви инвестиции и именно те гарантират 
необходимия за страната ни растеж на икономиката”, заяви министър Добрев. По думите му 
България трябва да търси износ на стоки с висока добавена стойност и за това иновациите в 
индустрията имат ключово значение. Именно развойната дейност, енергийната ефективност и 
подпомагане на предприятията да достигнат нови търговски партньори ще са сред основните 
приоритети на Оперативна програма „Конкурентоспособност” в периода 2014-2020 г.  
 

http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/dvoen%20skok%20na%20chujdit~86a8fc1b39fc4c4bbc210ef24cb2ac5d/
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/dvoen%20skok%20na%20chujdit~86a8fc1b39fc4c4bbc210ef24cb2ac5d/
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626956  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Пловдив. 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 заседание на 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, предаде репортер 
на Радио „Фокус”-Пловдив.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договори за около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър ВЛАДИМИРОВ  
Текст: Пловдив. 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега. Това каза пред журналисти в Пловдив 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 
заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, 
предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив. Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 
до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата, каза министърът. До края на годината ще 
бъдат постигнати 84% договорени средства. От началото на януари е извършена реформа в 
министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Имаше две звена, които отговаряха 
по програмата. Управляващ орган дирекция в министерството и агенция, която изпълняваше 
функциите на междинно звено. След като сляхме тези две администрации, включително 
физически, резултатите са на лице, каза министър Делян Добрев. По думите му цифрите 
говорят сами за себе си. От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349 776 
000 евро. Добрев представи тези данни пред участниците в заседанието по време на неговото 
откриване. През последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна 
програма в сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. Той 
направи сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца към фирмите са 
платени повече пари отколкото за близо шест години от началото на програмата през 2007 
година. „Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към 
средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, 
каза Добрев. До края на годината предстои договарянето на два големи проекта. Това са 
„София тех парк” и газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната 
ефективност за малкия и среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626956
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626884  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще 
открие единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев ще открие заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна Програма „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдив. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. Събитието ще се състои днес от 09:00 часа в парк-хотел „Санкт 
Петербург” в град Пловдив. Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от главния 
директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил 
Гератлиев. Ще вземат участие и представителите на Европейската комисия Реналдо 
Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от Главна Дирекция „Регионална политика“, както 
и представителите на Европейския инвестиционен фонд - Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов. На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на 
Оперативна Програма „Конкурентоспособност“ през 2012 г., както и индикативната годишна 
работна програма за 2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на 
операции по следните процедури на Оперативна Програма „Конкурентоспособност“: 
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, 
„Внедряване на иновации в предприятията”, „Изграждане на междусистемна газова връзка 
България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Управляващият 
орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на процедурата за 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги”. Ще бъде предложено и включването на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на програмата.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626884
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626994  
Брой думи: 248  
 
 
Резюме: Пловдив. Смятаме в следващия програмен период на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност” да приложим ваучерния подход за иновативни технологии. Това каза 
пред журналисти в Пловдив министърът на икономиката Делян Добрев, след като откри 
заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “ Конкурентоспособност”, 
предаде репортер на Радио “Фокус” – Пловдив. Mинистър Делян Добрев уточни, че се обмисля 
дали този ваучерен подход не би могъл да се приложи пилотно още и през този програмен 
период.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Предстои въвеждането на ваучерна система за иновации по ОП 
“Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър ВЛАДИМИРОВ  
Текст: Пловдив. Смятаме в следващия програмен период на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност” да приложим ваучерния подход за иновативни технологии. Това каза 
пред журналисти в Пловдив министърът на икономиката Делян Добрев, след като откри 
заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “ Конкурентоспособност”, 
предаде репортер на Радио “Фокус” – Пловдив. Министър Делян Добрев уточни, че се обмисля 
дали този ваучерен подход не би могъл да се приложи пилотно още и през този програмен 
период.  
Според мен даването на ваучери за информационни и комуникационни технологии е най-
правилния начин ние да усвояваме средства за иновации, каза Добрев. Той обясни, че на 
компаниите е предвидено да се дават ваучери, с които да отидат в някое развойно или научно 
звено и да поръчат точно тази иновация , която им е необходима. По този начин ще 
гарантираме, че иновациите които ще се създадат са тези, от които бизнесът има нужда, каза 
Добрев. Той допълни, че в противен случай може да финансират университетите да създават 
иновации, за които после трябва да се намери приложение в реалния бизнес. Ваучерната 
схема ще даде ваучера на бизнеса, който да си поръча в науката и в развойните звена точно 
това , което им трябва, каза Добрев. По този начин и средствата ще стигнат точно там в 
сферата на науката , където имаме конкурентно предимство и където са ни добри институтите 
например, допълни министърът на икономиката.  
Представителят на Генералната дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия 
Реналдо Мандметс спомена по време на форума тази схема като добра идея, която имаме, 
каза още Добрев.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=626994
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627025  
Брой думи: 312  
 
 
Резюме: Пловдив. Имаме схема за енергийна ефективност за малки и средни предприятия , 
където има значителен ресурс от над 150 милиона евро безвъзмездна помощ. Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред журналисти в 
Пловдив, предаде репортер на Радио “Фокус”- Пловдив.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Има ресурс от 150 милиона евро безвъзмездна помощ за 
енергийна ефективност на малки и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър ВЛАДИМИРОВ  
Текст: Пловдив. Имаме схема за енергийна ефективност за малки и средни предприятия , 
където има значителен ресурс от над 150 милиона евро безвъзмездна помощ. Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пред журналисти в 
Пловдив, предаде репортер на Радио “Фокус”- Пловдив. Той насърчи компаниите да участват с 
предложения по тази програма, защото това е един от най-добрите начини, по които те могат 
да запазят своята конкурентоспособност,тъй като нашето производство е пъти по-енергоемко, 
отколкото производството на компаниите в ЕС. Мисля , че и тази схема ще бъде достатъчно 
успешна, въпреки, че тя е по един съвсем нов модел, каза министър Добрев. Той уточни, че 
досега се кандидатстваше с проекти и когато се одобри проекта, тогава започват енергийни 
одити, търгове за избор на изпълнители, докато тази схема е обратна. Първо- тя гарантира 
мостово финансиране, така че, ако компаниите нямат средства могат да получат кредит на 
базата на проекта, без допълнителни изисквания, каза министър Добрев. Той допълни, че при 
тази схема енергийният одит трябва да бъде направен предварително, изборът на изпълнители 
също се прави предварително и всъщност в момента, в който те кандидатстват и бъдат 
одобрени от страна на министерството, непосредствено след това, започва изпълнението на 
техните проекти, защото тази работа е свършена предварително.  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев пости днес Пловдив за да 
открие заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност”.  
Хубаво е, че успяхме да ускорим окончателните междинните разплащания по програмата, 
защото миналата година тези разплащания са отнемали между три и шест месеца, понякога и 
повече, а в момента всички плащания върнат в рамките на 40 дни, каза Делян Добрев. Той 
заяви, че вече има доста случаи, при които дори в рамките на 20 дни могат да се направят 
междинни окончателни плащания към фирмите. По думите му- това е изключително важно, за 
да не се натоварват те с допълнителни разходи по евентуални кредити за тези дейности.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627025
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627015  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: Велико Търново. Около 20 представители на общини и областни центрове от Северен 
Централен район дойдоха на регионална среща във Велико Търново, предаде репортер на 
Радио ‘’Фокус’’- Велико Търново.  
 
Заглавие: Около 20 представители от Северен Централен район се събраха на форум 
във Велико Търново  
Подзаглавие:  
Автор: Галина АЛЕКСАНДРОВА  
Текст: Велико Търново. Около 20 представители на общини и областни центрове от Северен 
Централен район дойдоха на регионална среща във Велико Търново, предаде репортер на 
Радио ‘’Фокус’’- Велико Търново. Това е четиринадесетото заседание на Регионалния съвет за 
развитие. Заседание се откри от проф. д-р Пенчо Пенчев -председател на Регионалния съвет 
за развитие на Северен централен район и областен управител на област Велико Търново. На 
днешното заседание за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен 
централен район бе избран кметът на община Севлиево. Относно по- нататъшното развитие на 
Северен централен район, председателят на регионалния съвет за развитие заяви, че са 
необходими средства, чрез които да се реализират Оперативните програми. ‘’Много 
възможности има, не само за нашата област, но и за всички области от Северен Централен 
район за усвояване на тези средства’’, каза доц. Пенчев. По думите му степента на усвоеност 
не е на необходимото равнище, макар че през последните години има съществено развитие. За 
района най- много средства се усвояват по ОП ‘’Конкурентоспособност’’, Развитие на 
човешките ресурси’’ и др. ‘’Аз се надявам, че високоскоростният път Русе- Велико Търново- 
Свиленград, ще допринесе не само за развитието на нашата област, но и на съседните 
области’’, каза доц. Пенчев.  
Относно изследването на Института за пазарна икономика за състоянието на областите в 
Северен централен район за Великотърновска област председателят на Регионалния съвет за 
развитие заяви, че има много неща, които се различават от предложената информация на 
института. В това число икономическо, социално развитие и т.н. Доц. Пенчев заяви, че има 
показатели, по които регионът заема водещи места, а според изследването е назад в 
класацията.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627015
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627007  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Пловдив. Това, което забелязах като разговарям с хората по места е добрата 
комуникация между управляващия орган и изпълнителите. Това каза Реналдо Мандметс, 
представител на Генералната дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия по 
време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност”, предаде репортер на Радио “Фокус”- Пловдив. Според Реналдо 
Мандметс комуникацията се е подобрила и е много добра, но винаги има място за подобрения, 
за да се отговори на всички нужди и въпроси.  
 
Заглавие: Реналдо Мандметс: Подобрена е комуникацията между управляващия орган и 
изпълнителнителите по ОП “ Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор: Димитър ВЛАДИМИРОВ  
Текст: Пловдив. Това, което забелязах като разговарям с хората по места е добрата 
комуникация между управляващия орган и изпълнителите. Това каза Реналдо Мандметс, 
представител на Генералната дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия по 
време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
“Конкурентоспособност”, предаде репортер на Радио “Фокус”- Пловдив. Според Реналдо 
Мандметс комуникацията се е подобрила и е много добра, но винаги има място за подобрения, 
за да се отговори на всички нужди и въпроси. По мнението му нещата с технопарка в София се 
движат в добро темпо и за проекта “Фууд тех” в Пловдив трябва да се следва същия път, като 
трябва да има добра връзка между изследователските университети и бизнеса. По данни на 
получените резултати от проектите има увеличен експорт, каза Мадметс и допълни, че при две 
от компаниите, които е посетил 90 % от производството отива за износ. Според него при 
повечето фирми проектите са допринесли за запазване на работещите. При препоръките си 
Реналдо Мандметс отбеляза, че трябва да се мисли за навременното използване на 
фондовете. Основната ни грижа и интересът ни е подготовката на следващия програмен 
период и ще трябва да се извлекат поуки от настоящия период, за да направим добри 
проектирани мерки, каза още Мандметс.  
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627007  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=627007


 

 

75 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/0

1
/2

0
1
2

 

Дата: 30.11.2012  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/167988  
Брой думи: 292  
 
 
Резюме: 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега, съобщи в Пловдив министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Делян Добрев: 500 договора за 350 млн. евро има по ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП 
„Конкурентоспособност” от пролетта до сега, съобщи в Пловдив министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11 заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Смятаме да наддоговорим 
програмата с около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се 
откажат от своите проекти, отново да успеем да усвоим на 100% програмата, каза министърът. 
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. От началото на януари е 
извършена реформа в министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Имаше две 
звена, които отговаряха по програмата. Управляващ орган дирекция в министерството и 
агенция, която изпълняваше функциите на междинно звено. След като сляхме тези две 
администрации, включително физически, резултатите са на лице, каза министър Делян Добрев.  
От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349 776 000 евро. Добрев 
представи тези данни пред участниците в заседанието по време на неговото откриване. През 
последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна програма в 
сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. Той направи 
сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца към фирмите са платени 
повече пари отколкото за близо шест години от началото на програмата през 2007 година.  
„Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на 
следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, каза 
Добрев. До края на годината предстои договарянето на два големи проекта. Това са „София тех 
парк” и газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната ефективност за 
малкия и среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/167988
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1339717  
Брой думи: 397  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с около 5 до 7-
8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата.  
 
Заглавие: Добрев: ОП „Конкурентоспособност“ ще е сред най-добре работещите в 
страната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с около 5 до 7-
8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на 
Комитета за наблюдение на програмата. До края на годината ще бъдат постигнати 84% 
договорени средства. Той уточни, че през последните месеци в сметките на фирмите реално са 
постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки месец. Според министър Добрев за 6 месеца са 
разплатени повече средства отколкото за 6 години от старта на Оперативната програма. 
Темпото, с което се работи е добро и сме уверени, че към средата на следващата година тази 
програма ще е една от най-добре работещите в България", заяви министърът. Той посочи, че 
през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните плащания към фирмите 
- миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се случва до 40 дни. Имаме и 
доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, поясни още Делян Добрев. 
Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май - 30 ноември 
2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо. Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като 
се гарантира, че иновациите, които ще се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата. Мандметс отбеляза, че 90 % от 
производството на компаниите, които е посетил у нас, се изнася. С проектите по програмата 
фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават работните си места, посочи 
представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема за плащания като 
лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея.  
 

http://www.cross.bg/1339717
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=30-11-
2012&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=2bd68794d9d0b9c4de2827155f925b7
e  
Брой думи: 365  
 
 
Резюме: Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове  
и до края на годината ще отчетем реализация в рамките на 84  
процента. Това каза в Пловдив министърът на икономиката,  
енергетиката и туризма Делян Добрев.  
 
Заглавие: Според министър Делян Добрев изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" върви с много добри темпове  
Подзаглавие:  
Автор: Дима Шопова, БТА  
Текст: Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на 
годината ще отчетем реализация в рамките на 84 процента. Това каза в Пловдив министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той уточни, че се предвижда да се 
оставят резервни около 5 процента, с които да се компенсира евентуален отказ на компании  
в последния момент. По думите на Добрев една от причините за доброто темпо е сливането на 
двете звена, отговарящи за програмата - дирекцията в МИЕТ и агенцията. Министър Добрев 
откри в Пловдив 11-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност". 
Форумът се провежда с участието на представители на ЕК, ГД "Регионална политика" и  
Европейския инвестиционен фонд. Сключените към момента договори са 492 на обща стойност 
349 776 000 евро, съобщи министърът. През последните месеци се е подобрило и темпото за 
плащане към бизнеса, като средно на месец сумата е близо 50 милиона евро. За разлика от 
миналата година само за последните шест месеца сме платили на фирмите повече пари, 
отколкото за последните шест години, коментира Добрев. Делян Добрев съобщи, че до края на 
годината остават да се договорят още два големи проекта - София Техпарк и газовата връзка 
със Сърбия. Той припомни, че по схемата за енергийна ефективност за малки и големи 
предприятия има средства в рамките на 198 милиона евро за безвъзмездна помощ, а 
направените предложения към момента са 14. Като много добра министърът определи 
ваучерната схема за изплащане, която не е изключено да бъде въведена още през този 
програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за иновации или за 
информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое научно звено 
това, което им необходимо. Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като така се 
гарантира, че иновациите, които се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда, а и 
средствата ще стигнат точно там в науката, където има конкретно предимство. За БТА Делян 
Добрев каза, че не съжалява за преместването на сектор "Туризъм" на МИЕТ в Пловдив. 
Прогнозите ни, че Пловдив и регионът се очертават като една много добра и предпочитана 
туристическа дестинация се оправдават, коментира министърът. Назначените от Пловдив хора 
са добри специалисти, най-малкото защото за една позиция се състезаваха по 10 души, добави 
Добрев.  
 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=30-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=2bd68794d9d0b9c4de2827155f925b7e
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=30-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=2bd68794d9d0b9c4de2827155f925b7e
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=30-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=2bd68794d9d0b9c4de2827155f925b7e
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Резюме: Трийсет календарни дни ще бъде срокът за плащания на държавни и общински 
органи към фирмите. Ако в договора има все пак записано изключение, този срок няма да може 
да надхвърля 60 календарни дни. При просрочване ще се начисляват солидни лихви и това ще 
стане с промени в Търговския закон, съобщи по време на петъчния парламентарен контрол 
министърът на икономиката Делян Добрев.  
 
Заглавие: Срок от 30 календарни дни предвижда да въведе правителството за уреждане 
на междуфирмената задлъжнялост  
Подзаглавие:  
Автор: Нелли Желева, БТА  
Текст: Трийсет календарни дни ще бъде срокът за плащания на държавни и общински органи 
към фирмите. Ако в договора има все пак записано изключение, този срок няма да може да 
надхвърля 60 календарни дни. При просрочване ще се начисляват солидни лихви и това ще 
стане с промени в Търговския закон, съобщи по време на петъчния парламентарен контрол 
министърът на икономиката Делян Добрев. Той отговори на депутатите от левицата Корнелия 
Нинова и Мая Манолова какви са мерките на правителството за подобряване на бизнес 
климата у нас и в частност за стимулиране на малките и средните фирми. Министърът уточни, 
че до момента междуфирмената задлъжнялост е близо 100 млрд. лв., държавата обаче почти 
стриктно се разплащала с дружествата. Общият показател на бизнес климата за октомври у нас 
се понижава с 2,7 пункта спрямо септември, каза Делян Добрев, но уточни, че всяка година има 
понижение след летните месеци. През 2011 г. износът се е увеличил с 30 процента спрямо 
2010, но тенденцията от началото на 2012 г. е към забавяне на тези показатели. Причината, 
разясни Добрев, е че изнасяме 72 процента от продукцията си в ЕС, където в момента има 
рецесия. Според него трябва да се промени структурата на икономиката ни, така че да 
диверсифицираме риска и да не зависим 72 на сто от европейската икономиката. Държавата, 
подчерта министърът на икономиката, не може да изкупи залежалата продукция на фирмите,  
трябва да помогне с осигуряването на пазари в трети страни, където тази продукция би могла 
да бъде изнесена. На въпрос дали ще подкрепи предложението на БСП за създаване на 
Гаранционен фонд към Банката за развитие, с който да се подпомогне достъпът до 
кредитиране на малките и средни предприятия, Добрев припомни, че такъв фонд вече има по 
програма "Джеръми". През последната година от него са отпуснати 100 млн. лв. към малките 
предприятия. Там все още има ресурс и не виждам логика за втори фонд, коментира той. На 
свой ред Корнелия Нинова цитира , че усвояемостта по фонда, за който говори Добрев, е едва 
11 процента. ОП "Конкурентоспособност" е истинският ресурс за стимулиране на малките и 
средни предприятия, стана ясно още от думите на министъра. Той обяви, че от май досега по 
нея са сключени повече от 500 договора за над 350 млн. евро с български малки и средни 
предприятия. За октомври-ноември средствата, реално излезли от програмата и влезли в 
сметките на фирмите, са повече от повече от 40 млн. лв. на месец. Министърът отбеляза, че 
има ръст с над 18 на сто при регистрираните търговци от януари до октомври 2012 г. в 
сравнение с миналата година. Увеличаването на доходите догодина също е начин за 
стимулиране на икономиката, подчерта икономическият министър. От левицата попитаха и 
дали е готов да лобира пред Брюксел за задържане акцизите на горивата у нас. Той посочи, че 
заедно със Симеон Дянков са за понижаване на акциза, но България не може да направи това, 
по думите му, "самосиндикално".  
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http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=30-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=6ae290106b02f37f5dcd1065046068a2
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5332652  
Брой думи: 401  
 
 
Резюме: Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 5 
до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата.  
 
Заглавие: Д. Добрев: Смятаме да наддоговорим ОП "Конкурентоспособност" с около 5 
до 7-8 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 
5 до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да успеем да усвоим на 100% програмата.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, 
където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата, съобщиха от 
МИЕТ. До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец.  
Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 години от 
старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме уверени, че към 
средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България", 
заяви министърът.  
Той посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните 
плащания към фирмите – миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се 
случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, 
поясни още Делян Добрев. Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за 
периода 1 май – 30 ноември 2012 г. по Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо. Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като 
се гарантира, че иновациите, които ще се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата. Мандметс отбеляза, че 90 % от 
производството на компаниите, които е посетил у нас, се изнася. С проектите по програмата 
фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават работните си места, посочи 
представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема за плащания като 
лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5332652
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/398862.html  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Бизнес планът за изграждането на технологичен парк в Пловдив в областта на 
хранителните технологии и земеделието ще бъде готов най-вероятно до края на 2013 г. Това 
заяви за репортер на Plovdiv24.bg министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Той уточни, че към момента идеята за такъв парк тепърва започва да се обсъжда и че 
той ще бъде в сферата на хранителните технологии.  
 
Заглавие: Бизнес планът за технологичния парк в Пловдив готов до края на 2013 г.?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнес планът за изграждането на технологичен парк в Пловдив в областта на 
хранителните технологии и земеделието ще бъде готов най-вероятно до края на 2013 г. Това 
заяви за репортер на Plovdiv24.bg министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Той уточни, че към момента идеята за такъв парк тепърва започва да се обсъжда и че 
той ще бъде в сферата на хранителните технологии.  
Министър Добрев откри единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" днес в 9.00 ч. в парк-хотел "Санкт Петербург" в Пловдив. 
"От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора по програмата на стойност 350 млн.евро. 
До края на 2012 година ще се договори и газовата връзка България-Сърбия", каза още Добрев.  
Припомняме че при визитата си в Пловдив на 20 септември президентът Плевнелиев заяви:  
"Пловдив трябва да стане център на хранително-вкусовата промишленост в България. Имате 
всички условия за това. Вие имате бази и университети. Тук трябва да се случи държавната 
концепция, наречена "Агро Фууд Тек". Трябва да има технологичен парк, който да се фокусира 
върху хранителната промишленост и технологичен център. Тук също така трябва да има 
целенасочени държавни фондове и подкрепа по пътя на производството на храни и създаване 
на предприятия-производители, а не еднолични търговци, които внасят оттук-оттам", 
категоричен беше тогава държавният глава и допълни."Пловдив умее да привлича световни 
компании. Преди няколко месеца градът ви беше на опашката само с 10 млн. лв., усвоени от 
еврофондовете, а сега вече цифрите сочат стотици милиони и много добра проектна 
готовност".  
 

http://news.plovdiv24.bg/398862.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg//398846.html  
Брой думи: 438  
 
 
Резюме: Областен информационен център - Пловдив проведе вчера изнесен информационен 
ден в Садово, с който продължи поредицата информационни събития, които прави в 18-те 
общини на Пловдивска област. Приемният ден в известния с производството на фъстъци 
регион премина под мотото "ДА създаваме заедно" и при добра активност.  
 
Заглавие: ОИЦ Пловдив проведе изнесен информационен ден в Садово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център - Пловдив проведе вчера изнесен информационен 
ден в Садово, с който продължи поредицата информационни събития, които прави в 18-те 
общини на Пловдивска област. Приемният ден в известния с производството на фъстъци 
регион премина под мотото "ДА създаваме заедно" и при добра активност.  
Новите приоритети в бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните 
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, възможности на 
работодатели за наемане на безработни, както и популяризиране на добри практики от 
реализирани проекти по оперативните програми в област Пловдив, бяха част от разискваните 
теми. Изнесена бе информация за отворените 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". Заинтересовани хора от бизнеса пък се информираха за 
възможностите за кандидатстване по отворената процедура "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013".  
Междувременно на информационната среща стана известно, че се забелязва добра активност 
на територията на Садово за проекти по Програмата за развитие на селските райони. Над 20 са 
приетите проектни предложения в Държавен фонд "Земеделие" от земеделски производители и 
бизнесмени от Садово.  
Голямо внимание администрацията на община Садово отделя по проект "Внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово". Той е за 
модернизацията на 6 образователни институции (3 училища и 3 детски градини) на територията 
на общината, които ще станат като нови чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. 
Целта на този проект е да се подобри качеството на образователната среда, което ще 
допринесе за устойчивото развитие на градския ареал и ще осигури високо ниво на енергийна 
ефективност на общинска образователна инфраструктура в рамките на община Садово.  
Проектът е по оперативна програма "Регионално развитие" и се очаква да приключи през март 
2014 г. Той е на стойност 2 771 191 лева, като всичките средства са от безвъзмездна 
финансова помощ.  
По време на информационния ден бяха дискутирани добри практики на територията на 
общината и споделен опит от "научени уроци" при подготовката и реализацията на проекти, 
финансиран от оперативните програми.  
Това събитие бе от втория информационен цикъл, който екипът на ОИЦ - Пловдив 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".  
 

http://news.plovdiv24.bg/398846.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/398791.html  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Министър Добрев открива в Пловдив заседание на Комитета за наблюдение на 
ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Събитието ще се състои днес, 30 ноември 2012 г., от 9.00 ч. в парк-
хотел "Санкт Петербург" в Пловдив.Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от 
главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. Ще 
вземат участие и представителите на Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос 
Софос и Елица Бейска от ГД "Регионална политика", както и представителите на Европейския 
инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо Стоянов.  
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за 
2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по следните 
процедури на ОП "Конкурентоспособност": "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България", "Внедряване на иновации в предприятията", 
"Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" и "Подкрепа за развитието 
на клъстерите в България".  
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на 
процедурата за "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Ще бъде предложено и включването на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на 
програмата.  
 

http://news.plovdiv24.bg/398791.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/398944.html  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.Министър Добрев коментира, че 
днес се очаква да бъде внесена и офертата за покупката на ВМЗ "Сопот" от частен инвеститор.  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.Министър Добрев коментира, че 
днес се очаква да бъде внесена и офертата за покупката на ВМЗ "Сопот" от частен инвеститор.  
"Разговарях с изпълнителния директор на завода, той ме увери, че офертата е внесена на 99%, 
не зная какво е да е внесена на 99%, но се очаква днес това да се случи", коментира 
министърът.  
Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на годината 
ще отчетем реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
 

http://news.plovdiv24.bg/398944.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1003144  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
 
Заглавие: Бизнесът ще поръчва иновации с ваучери  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
С въвеждането на новата система средствата ще отиват целево за конкретни нужди, допълни 
Добрев. По думите му от 1 май до 30 ноември по програмата са подписани 492 договора на 
обща стойност близо 350 млн. евро. До края на тази година предстои да се сключат още 2 
големи контракта - изграждане на системна газова връзка България - Сърбия и Софиятех Парк.  
Според министъра за последните 6 месеца от програма „Конкурентоспособност" фирмите са 
получили общо повече средства, отколкото за последните 6 години.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1003144
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1003022  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев открива еврофорум в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС.  
Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов.  
Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма „Конкурентоспособност” през 
2012-а и работната програма за следващата година.  
Очаква се управляващият орган да направи предложение за увеличаване на бюджета на 
процедурата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на иновативни 
продукти, процеси и услуги”.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1003022
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=592340  
Брой думи: 396  
 
 
Резюме: Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност“ с около 5 
до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на 
Комитета за наблюдение на програмата. До края на годината ще бъдат постигнати 84% 
договорени средства.  
 
Заглавие: Добрев: Смятаме да наддоговорим Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-8 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност“ с около 
5 до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето 
заседание на Комитета за наблюдение на програмата. До края на годината ще бъдат 
постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през последните месеци в сметките на 
фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки месец.  
Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 години от 
старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме уверени, че към 
средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, 
заяви министърът. Той посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и 
междинните плащания към фирмите – миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега 
това се случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия 
ден, поясни още Делян Добрев. Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени 
за периода 1 май – 30 ноември 2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма “Конкурентоспособност” да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо. Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като 
се гарантира, че иновациите, които ще се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата. Мандметс отбеляза, че 90 % от 
производството на компаниите, които е посетил у нас, се изнася. С проектите по програмата 
фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават работните си места, посочи 
представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема за плащания като 
лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=592340
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/398945.html  
Брой думи: 70  
 
 
Резюме: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.  
Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на годината 
ще отчетем реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
 

http://news.varna24.bg/398945.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/42176_r_plevneliev_balgariya_da_planira_otdelna_operativna_programa_na
uka_i_obrazovanie_20142020_g  
Брой думи: 456  
 
 
Резюме: В следващия програмен период след 2014 г. България трябва да планира отделна 
Оперативна програма „Наука и образование”, заяви при откриването на първото издание на 
събитието „ІТ седмица“ на 26 ноември президентът на Република България Росен Плевнелиев. 
„Считам, че това е важно и искам да окуража правителството наистина да обърне внимание и в 
следващата рамка на средствата от Европейския съюз да има самостоятелна ОП „Наука и 
образование”, каза Росен Плевнелиев. Той даде като пример за развитието на технологиите в 
България чрез инвестиции в образованието проектът „София Тех Парк“.  
 
Заглавие: Р. Плевнелиев: България да планира отделна Оперативна програма „Наука и 
образование” 2014-2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В следващия програмен период след 2014 г. България трябва да планира отделна 
Оперативна програма „Наука и образование”, заяви при откриването на първото издание на 
събитието „ІТ седмица“ на 26 ноември президентът на Република България Росен Плевнелиев. 
„Считам, че това е важно и искам да окуража правителството наистина да обърне внимание и в 
следващата рамка на средствата от Европейския съюз да има самостоятелна ОП „Наука и 
образование”, каза Росен Плевнелиев. Той даде като пример за развитието на технологиите в 
България чрез инвестиции в образованието проектът „София Тех Парк“.  
Според информация от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, по 
отношение на новите оперативни програми през предстоящия програмен период 2014-2020 г., 
към момента се работи по формулата 5+2, тоест има взето решение за 5 оперативни програми, 
като по-голямата част вече се програмират. Това са наследниците на ОП „Транспорт“, „Околна 
среда“, „Регионално развитие“, „Човешки ресурси“ и „Конкурентоспособност“. Плюс тези пет 
оперативни програми има два пакета от мерки - за т.нар. добро управление, който обединява 
двете програми, съществуващи в момента – административен капацитет и техническа помощ, и 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, в която област вече е изготвена концепция на 
оперативна програма.  
„От съществено значение е да можем да се позиционираме по пътя на технологиите, на 
индустриите и на човешкото знание, за да се развиваме напред“, подчерта президентът. Той 
припомни обаче, че е необходимо взаимодействие между държавата, бизнеса и 
университетите. „Сигурен съм, че България е на прав път, но искам да постигнем повече”, заяви 
още държавният глава.  
Президентът Росен Плевнелиев посети нови научни и иновационни лаборатории на 
Машиностроителния факултет, на Машинно-технологичния факултет и на Факултета по 
компютърни системи и управление.  
„Техническият университет е мястото, в което се възпитават авангардни специалисти – такива, 
които по стандартите на света произвеждат и създават модерни продукти. Аз го знам, защото 
съм възпитаник на ТУ-София. В Настоятелството сме много горди с това, че от името на 
бизнеса можем да подкрепим този процес с идеите си, с поръчки, които правим, и да бъдем 
естествения партньор за създаването на една обща екосистема между бизнес, академична 
общност и правителство. Вярвам, че България има потенциал да бъде част от световния 
процес на информационно производство и се гордея, че българи са във водещите корпорации 
на първи места в развойната си дейност“, заяви Саша Безуханова, председател на 
Настоятелството на ТУ-София.  
„ІТ седмица“ се организира от уеб-издателството Академика БГ и Техническия университет (ТУ) 
– София, а официален партньор на мероприятието е местния офис на Борда на европейските 
студенти по технологии (Board of European Students of Technology - BEST) в София. Събитието 
протече в периода от 26.11 до 28.11.2012 г. в 12 учебен блок на ТУ-София. То даде възможност 
за непосредствен контакт на млади хора с техни потенциални работодатели в областта на 
информационните и комуникационните технологии, като Мтел, Самсунг, Немечек България.  
 

http://computerworld.bg/42176_r_plevneliev_balgariya_da_planira_otdelna_operativna_programa_nauka_i_obrazovanie_20142020_g
http://computerworld.bg/42176_r_plevneliev_balgariya_da_planira_otdelna_operativna_programa_nauka_i_obrazovanie_20142020_g
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.burgas24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/398946.html  
Брой думи: 69  
 
 
Резюме: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа."  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.Изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на годината ще отчетем 
реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
 

http://news.burgas24.bg/398946.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg/398947.html  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа."  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.Министър Добрев коментира, че 
днес се очаква да бъде внесена и офертата за покупката на ВМЗ "Сопот" от частен инвеститор.  
"Разговарях с изпълнителния директор на завода, той ме увери, че офертата е внесена на 99%, 
не зная какво е да е внесена на 99%, но се очаква днес това да се случи", коментира 
министърът.  
Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на годината 
ще отчетем реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
 

http://news.ruse24.bg/398947.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1655697  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: Близо 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени от пролетта до сега 
по оперативна програма "Конкурентоспособност", каза пред журналисти в Пловдив министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
 
Заглавие: 500 договора за 350 млн. евро сключени по "Конкурентоспособност ", обяви 
Добрев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени от пролетта до сега по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", каза пред журналисти в Пловдив министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
В града под тепетата той откри заседание на комитета, който наблюдава оперативната 
програма.  
Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент 
има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем да усвоим на 100% 
програмата, каза Добрев. До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства.  
От началото на януари е извършена реформа в министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма. "Имаше две звена, които отговаряха по програмата. Управляващ орган дирекция в 
министерството и агенция, която изпълняваше функциите на междинно звено. След като 
сляхме тези две администрации, включително физически, резултатите са на лице", заяви 
министърът.  
От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349 776 000 евро. През 
последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна програма в 
сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. От миналата 
година за последните шест месеца към фирмите са платени повече пари отколкото за близо 
шест години от началото на програмата през 2007 г. "Има още какво да гоним по програмата. 
Темпото е добро и сме уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е 
една от най-добре работещите в България”, каза Делян Добрев.  
До края на годината предстои договарянето на два големи проекта - "София тех парк" и 
газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната ефективност за малкия и 
среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1655697
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1655712  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: Близо 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени от пролетта до сега 
по оперативна програма "Конкурентоспособност", каза пред журналисти в Пловдив министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
 
Заглавие: Министър Добрев: Договори за 350 млн. евро са сключени по 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени от пролетта до сега по 
оперативна програма "Конкурентоспособност", каза пред журналисти в Пловдив министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
В града под тепетата той откри заседание на комитета, който наблюдава оперативната 
програма.  
Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент 
има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем да усвоим на 100% 
програмата, каза Добрев. До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства.  
От началото на януари е извършена реформа в министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма. "Имаше две звена, които отговаряха по програмата. Управляващ орган дирекция в 
министерството и агенция, която изпълняваше функциите на междинно звено. След като 
сляхме тези две администрации, включително физически, резултатите са на лице", заяви 
министърът.  
От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349 776 000 евро. През 
последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна програма в 
сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. От миналата 
година за последните шест месеца към фирмите са платени повече пари отколкото за близо 
шест години от началото на програмата през 2007 г. "Има още какво да гоним по програмата. 
Темпото е добро и сме уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е 
една от най-добре работещите в България”, каза Делян Добрев.  
До края на годината предстои договарянето на два големи проекта - "София тех парк" и 
газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната ефективност за малкия и 
среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1655712
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDExODs2NA==  
Брой думи: 318  
 
 
Резюме: По 50 млн. лв. влизали в сметките на фирмите всеки месец  
Близо 350 млн. евро е получил бизнесът у нас от пролетта досега. От 1 май до 30 ноември са 
сключени 492 договора по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за общо 349 776 000 
евро.  
 
Заглавие: 350 млн. евро за бизнеса у нас  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По 50 млн. лв. влизали в сметките на фирмите всеки месец  
Близо 350 млн. евро е получил бизнесът у нас от пролетта досега. От 1 май до 30 ноември са 
сключени 492 договора по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за общо 349 776 
000 евро.  
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. През 
последните месеци в сметките на фирмите влизат между 40 и 50 млн. евро от програмата, 
изтъкна той. Министърът подчерта, че за шест месеца от тази година към предприятията са 
отишли повече пари отколкото за близо шест години.  
„Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент 
има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем да усвоим на 100% 
програмата”,обясни Добрев. Той уточни, че до края на годината ще бъдат постигнати 84 на сто 
договорени средства.  
Добрев допълни, че по „Конкурентоспособност” все още има какво да се постигне. „Темпото е 
добро и сме уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е една от най-
добре работещите в България”, каза министърът. До края на годината предстои договарянето 
на два големи проекта. Това са „София тех парк” и газовата връзка със Сърбия.  
Освен това по схема за енергийната ефективност за малкия и среден бизнес има безвъзмездна 
помощ от над 150 млн. евро.  
Добрев припомни, че от началото на януари са слети двете администрации в икономическото 
ведомство, които са отговаряли за програмата. След това обединение резултатите са на лице, 
изтъкна министърът.  
Чакаме 20 % ръст на инвестициите  
Очаква се чуждите инвестиции у нас да достигнат 2 млрд. евро към края на годината, съобщиха 
от Българската агенция за инвестициите. Прогнозира се вложенията тази година да са с 20 на 
сто повече в сравнение с миналата. Увеличава се делът на инвестициите в производството. 
Заслуга за това имат проектите в автомобилния сектор, уточниха от агенцията. Има и няколко 
фирми за счетоводство и финанси, които също възнамеряват да работят у нас.  
 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDExODs2NA==
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.big.bg  
Връзка: http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50375  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година. 
Преките вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият 
министър Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над 
1 млрд. евро (2,7% от БВП).  
 
Заглавие: Двоен скок на чуждите инвестиции за 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: КАМЕН ПАРУШЕВ  
Текст: Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година. 
Преките вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият 
министър Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над 
1 млрд. евро (2,7% от БВП).  
За първите девет месеца под формата на преки чуждестранни инвестиции в страната са влезли 
972 млн. евро спрямо 534 млн. за същия период на 2011 г.  
По традиция последното тримесечие на годината е особено силно за инвестициите, като в 
месеците от октомври до декември сумата набъбва двойно. Ако прогнозата на икономическия 
министър се окаже вярна, вложенията от чужбина ще формират близо 5 на сто от брутния 
вътрешен продукт на България.  
„Инвестициите в строителството и във финансовия сектор са еднократни, докато тези в 
индустрията и в иновациите са т.нар. устойчиви инвестиции и именно те гарантират 
необходимия за страната ни растеж на икономиката”, заяви министър Добрев. По думите му 
България трябва да търси  
износ на стоки с висока добавена стойност  
а за това иновациите в индустрията имат ключово значение. Именно развойната дейност, 
енергийната ефективност и подпомагане на предприятията да достигнат нови търговски 
партньори ще са сред основните приоритети на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” в периода 2014-2020 г.  
Интернет Медия БИГ.БГ  
 

http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=50375


 

 

95 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/0

1
/2

0
1
2

 

Дата: 30.11.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%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%B2-%D0%B2-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-
news39257.html  
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.  
 
Заглавие: Проекти за 75 млн. лв. в Свиленград  
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./МИЕТ  
 

http://www.economynews.bg/%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%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-news39257.html
http://www.economynews.bg/%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%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-news39257.html
http://www.economynews.bg/%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%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-news39257.html
http://www.economynews.bg/%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%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-news39257.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news39315.html  
Брой думи: 322  
 
 
Резюме: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем 
да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по 
време на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и 
иновации 2012", организирана от b2b Media.  
 
Заглавие: Приоритети за следващия програмен период  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем да 
получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по време 
на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации 
2012", организирана от b2b Media. Той допълни още, че енергийната ефективност на 
предприятията също не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по 
енергийна неефективност. Третият приоритет през следващия програмен период за ОП 
„Конкурентоспособност“ ще бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока 
добавена стойност. Министър Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под 
формата на ваучерна схема за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в 
това научно звено, което ще може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за 
иновации ще се насочат към науката, уточни министър Добрев.  
Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през 
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече 
средства в тях. В годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на 
инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката 
ни придобива нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните години 
инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година.  
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство 
на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на 
промените, в рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4% 
от разходите си за човешки ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ 
сектора е подборът на все повече и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители 
на бизнеса и МОН се обсъждат възможностите за увеличаване на приема на студенти по 
компютърни специалности. През 2012 г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български 
и чужди инвеститори, докато през изминалата година броят им е едва 4./МИЕТ  
 

http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news39315.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news39315.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news39315.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news39315.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news39315.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.blagoevgrad24.bg  
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg//398948.html  
Брой думи: 72  
 
 
Резюме: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.  
 
Заглавие: Българинът ще усети поевтиняването на газа от януари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "От 1-ви януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа." Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.  
Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на годината 
ще отчетем реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
Източник: Dnes.bg  
 

http://news.blagoevgrad24.bg/398948.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.publics.bg  
Връзка: 
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0
%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B
C%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D
1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%
BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html  
Брой думи: 418  
 
 
Резюме: Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май–30 
ноември 2012  
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-8%, 
за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново 
да успеем да усвоим на 100% програмата.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Смятаме да наддоговорим Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-8 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май–30 
ноември 2012  
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-
8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на 
Комитета за наблюдение на програмата, съобщават от пресцентъра на министерството.  
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец. Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 
години от старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме 
уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре 
работещите в България”, заяви министърът. Той посочи, че през последните 7 месеца са се 
ускорили окончателните и междинните плащания към фирмите – миналата година те са 
отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които 
плащанията се извършват до 20-тия ден, поясни още Делян Добрев.  
Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май – 30 ноември 
2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма “Конкурентоспособност” да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо. Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като 
се гарантира, че иновациите, които ще се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата. Мандметс отбеляза, че 90 % от 
производството на компаниите, които е посетил у нас, се изнася. С проектите по програмата 
фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават работните си места, посочи 
представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема за плащания като 
лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея.  
 

http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
http://www.publics.bg/bg/news/9372/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C_%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_5_%D0%B4%D0%BE_7-8_.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/29144_petstotin%20sa%20skluchenite%20dogovori%20po%20op%20konkurentnospo
sobnost_bg/  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: Петстотин договора на стойност около 350 млн. евро са сключени от пролетта досега 
по ОП "Конкурентоспособност" съобщи в Пловдив министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев. Днес той откри единадесетото заседание на Комитета за наблюдение 
на Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Петстотин са сключените договори по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Петстотин договора на стойност около 350 млн. евро са сключени от пролетта досега по 
ОП "Конкурентоспособност" съобщи в Пловдив министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев. Днес той откри единадесетото заседание на Комитета за наблюдение 
на Оперативна програма "Конкурентноспособност".  
До края на годината ще бъдат постигнати 84 на сто от договорените средства, съобщи Делян 
Добрев, като уточни, че екипът на ведомството има намерение да "наддоговори програмата" с 
над 5 до 7-8%. Целта е, ако в последния момент се появят компании, които се откажат от 
своите проекти, отново да се постигне усвояване на 100% от програмата, уточни той. 
Министърът информира, че от началото на януари е извършена реформа в министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. "Имаше две звена, които отговаряха по програмата. 
Управляващ орган дирекция в министерството и агенция, която изпълняваше функциите на 
междинно звено. След като сляхме тези две администрации, включително физически, каза 
министър Добрев, като се мотивира с резултатите - от 1 май до 30 ноември са сключени 492 
договора на стойност 349 776 000 евро.  
През последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна програма в 
сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. За сравнение той 
посочи, че от миналата година за последните шест месеца към фирмите са платени повече 
пари отколкото за близо шест години от началото на програмата през 2007 година. "Има още 
какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на следващата 
година тази програма ще е една от най-добре работещите в България", коментира министър 
Добрев. Той уточни, че до края на годината предстои договарянето на два големи проекта. Това 
са "София тех парк" и газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната 
ефективност за малкия и среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://www.3e-news.net/show/29144_petstotin%20sa%20skluchenite%20dogovori%20po%20op%20konkurentnosposobnost_bg/
http://www.3e-news.net/show/29144_petstotin%20sa%20skluchenite%20dogovori%20po%20op%20konkurentnosposobnost_bg/
http://www.3e-news.net/show/29144_petstotin%20sa%20skluchenite%20dogovori%20po%20op%20konkurentnosposobnost_bg/


 

 

100 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/0

1
/2

0
1
2

 

Дата: 30.11.2012  
Източник: www.snews.bg  
Връзка: http://www.snews.bg/bg/statiya/ministar-dobrev-otkriva-op-konkurentosposobnost-v-
plovdiv:24449  
Брой думи: 200  
 
 
Резюме: Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” ще бъде открито в Пловдив от министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев. Събитието ще се състой днес от 09:00 часа.  
 
Заглавие: Министър Добрев открива ОП „Конкурентоспособност” в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” ще бъде открито в Пловдив от министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев. Събитието ще се състой днес от 09:00 часа.  
Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от главния директор на ГД "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. Ще вземат участие и представителите на 
Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от ГД "Регионална 
политика", както и представителите на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и 
Христо Стоянов.  
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за 
2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по следните 
процедури на ОП "Конкурентоспособност": "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България", "Внедряване на иновации в предприятията", 
"Изграждане на между системна газова връзка България –Сърбия" и "Подкрепа за развитието 
на клъстерите в България".  
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на 
процедурата за "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Ще бъде предложено и включването на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на 
програмата.  
 

http://www.snews.bg/bg/statiya/ministar-dobrev-otkriva-op-konkurentosposobnost-v-plovdiv:24449
http://www.snews.bg/bg/statiya/ministar-dobrev-otkriva-op-konkurentosposobnost-v-plovdiv:24449
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.snews.bg  
Връзка: http://www.novglas.com/bg/news/read/18912  
Брой думи: 343  
 
 
Резюме: Това обяви в Пловдив министърът на икономиката Делян Добрев  
Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните научни 
институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност". Това съобщи пред журналисти министърът на икономиката Делян 
Добрев по време на днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на 
научните институти да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
 
Заглавие: Бизнесът ще си поръчва разработки с ваучери  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това обяви в Пловдив министърът на икономиката Делян Добрев  
Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните научни 
институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност". Това съобщи пред журналисти министърът на икономиката Делян 
Добрев по време на днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на 
научните институти да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
С въвеждането на новата система средствата ще отиват целево за конкретни нужди, допълни 
Добрев. По думите му от 1 май до 30 ноември по програмата са подписани 492 договора на 
обща стойност близо 350 млн. евро. До края на тази година предстои да се сключат още 2 
големи контракта - изграждане на системна газова връзка България - Сърбия и "Софиятех 
парк".  
Според министъра за последните 6 месеца от програма „Конкурентоспособност" фирмите са 
получили общо повече средства, отколкото за последните 6 години.  
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев откри единадесетото 
заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
което се провежда в парк-хотел "Санкт Петербург".  
Заседанието на комитета е председателствано от главния директор на ГД "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. Участие вземат и представителите на 
Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от ГД "Регионална 
политика", както и представителите на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и 
Христо Стоянов.  
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за 
2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по следните 
процедури на ОП "Конкурентоспособност": "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България", "Внедряване на иновации в предприятията", 
"Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия" и "Подкрепа за развитието 
на клъстерите в България".  
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на 
процедурата за "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги".  
Ще бъде предложено и включването на Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов 
бенефициент по приоритетна ос 4 на програмата.  
 

http://www.novglas.com/bg/news/read/18912
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80
%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1
%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
_l.a_c.382_i.241858.html  
Брой думи: 261  
 
 
Резюме: 500 договора са сключени по програмата  
500 договора на стойност около 350 млн. евро са сключени по ОП "Конкурентноспособност” от 
пролетта до сега. Това каза в Пловдив министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев след като откри 11-о заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма "Конкурентноспособност”, информира агенция "Фокус".  
 
Заглавие: Фирмите получават 50 млн. лв. на месец по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 500 договора са сключени по програмата 500 договора на стойност около 350 млн. евро 
са сключени по ОП "Конкурентоспособност” от пролетта до сега. Това каза в Пловдив 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев след като откри 11-о 
заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Конкурентоспособност”, 
информира агенция "Фокус".  
"Смятаме да наддоговорим програмата с около 5 до 7-8%, за да може ако в последния момент 
има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем да усвоим на 100% 
програмата", каза министърът. До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени 
средства.  
От началото на януари е извършена реформа в министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма. Двете звена, които отговаряха по програмата, са слети.  
От 1 май до 30 ноември са сключени 492 договора на стойност 349 776 000 евро. През 
последните месеци плащаме към бизнеса реално влезли пари по оперативна програма в 
сметките на фирмите между 40 и 50 млн. лева всеки месец, каза още Добрев. Той направи 
сравнение с това, че от миналата година за последните шест месеца към фирмите са платени 
повече пари отколкото за близо шест години от началото на програмата през 2007 година.  
"Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на 
следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, каза 
Добрев. До края на годината предстои договарянето на два големи проекта. Това са "София тех 
парк” и газовата връзка със Сърбия. Освен това по схема за енергийната ефективност за 
малкия и среден бизнес има безвъзмездна помощ от над 150 млн. евро.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-50-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.241858.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471186  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, което ще се проведе в Пловдив.  
 
Заглавие: Добрев открива заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
„Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, което ще се проведе в Пловдив.  
Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от шефа на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” Кирил Гератлиев. Ще вземат участие и 
представителите на Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос Софос и Елица 
Бейска от ГД „Регионална политика”, както и представителите на Европейския инвестиционен 
фонд Джордж Гиакомакис и Христо Стоянов.  
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност” през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за 
2013 година. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по 
следните процедури на ОП „Конкурентоспособност” – „Развитие на приложните изследвания 
в изследователските организации в България”, „Внедряване на иновации в предприятията”, 
„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” и „Подкрепа за развитието 
на клъстерите в България”.  
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на 
процедурата за „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Ще бъде предложено и включването на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на 
програмата.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=471186
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Issue=48&Article=471257  
Брой думи: 393  
 
 
Резюме: "Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 5 
до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата".  
 
Заглавие: Добрев: Смятаме да наддоговорим ОП "Конкурентоспособност" с до 7-8 на 
сто  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 
5 до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да успеем да усвоим на 100% програмата". Това заяви министърът на 
икономиката Делян Добрев в Пловдив, където откри Единайсетото заседание на Комитета за 
наблюдение на програмата. Той поясни, че до края на годината ще бъдат постигнати 84% 
договорени средства. През последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили 
между 40 и 50 млн. лева всеки месец. Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени 
повече средства отколкото за 6 години от старта на Оперативната програма. "Темпото, с 
което се работи е добро и сме уверени, че към средата на следващата година тази програма 
ще е една от най-добре работещите в България, заяви министърът. През последните 7 месеца 
са се ускорили окончателните и междинните плащания към фирмите – миналата година те са 
отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които 
плащанията се извършват до 20-тия ден, поясни още Делян Добрев. Общо 492 договори на 
стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май – 30 ноември 2012 г. по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", каза още Добрев.  
Планира се в следващия програмен период на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни технологии, заяви 
още Добрев. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо. "Това е най-правилния начин, тъй като се гарантира, 
че иновациите, които ще се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда", заяви още 
Добрев.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата. Мандметс отбеляза, че 90 % от 
производството на компаниите, които е посетил у нас, се изнася. С проектите по програмата 
фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават работните си места, посочи 
представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема за плащания като 
лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Issue=48&Article=471257
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/ministur-delqn-dobrev-otkriva-evroforum-v-plovdiv-711602.html  
Брой думи: 90  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС.  
 
Заглавие: Министър Делян Добрев открива еврофорум в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие днес в 
Пловдив 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на ЕС. 
Във форума ще вземат участие и представителите на Еврокомисията Реналдо Мандметс, 
Атанасиос Софос и на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и Христо 
Стоянов. Ще бъдат обсъдени напредъкът в изпълнението на програма 
„Конкурентоспособност” през 2012-а и работната програма за следващата година.  
Очаква се управляващият орган да направи предложение за увеличаване на бюджета на 
процедурата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на иновативни 
продукти, процеси и услуги”. 

http://b2bnews.bg/index.php/ministur-delqn-dobrev-otkriva-evroforum-v-plovdiv-711602.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/inovaciite-shte-sa-prioritet-za-budeshtata-op-
konkurentosposobnost-711932.html  
Брой думи: 335 
 
 
Резюме: Сред акцентите на програмата ще бъдат енергийната ефективност и производството 
на продукти с висока добавена стойност  
 
Заглавие: Иновациите ще са приоритет за бъдещата ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сред акцентите на програмата ще бъдат енергийната ефективност и производството на 
продукти с висока добавена стойност. Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен 
период, надявам се да успеем да получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза 
министър Делян Добрев по време на откриването на Третото издание на Международна 
конференция "Индустрия и иновации 2012". Енергийната ефективност на предприятията също 
не е за подценяване, защото страната ни е на пето място в Европа по енергийна 
неефективност, подчерта Добрев.  
Третият приоритет през следващия програмен период за ОП „Конкурентоспособност“ ще 
бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока добавена стойност. Министър 
Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на  ваучерна схема 
за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще 
може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации ще се насочат към 
науката, уточни министър Добрев. Развитието на индустрията и иновациите е от съществено 
значение за икономиката през следващите години, затова правителството прави всичко 
възможно да привлича повече средства в тях. В годините преди кризата нашата икономика 
растеше благодарение на инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, 
докато след 2009 г. икономиката ни придобива нов облик, обяви още министърът и посочи, че 
през последните години инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро 
на година.    С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно 
предимство на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че  след 
влизане в сила на промените, в рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно 
от държавата 17.4 на сто от разходите си за човешки ресурси. Основното предизвикателство 
пред фирмите от ИТ сектора е подборът на все повече и по-добре подготвени млади хора. 
Заедно с представители на бизнеса и МОН се обсъждат възможностите за увеличаване на 
приема на студенти по компютърни специалности. През 2012 г. са връчени седем сертификата 
клас А и Б на български и чужди инвеститори, докато през изминалата година броят им е едва 
4. 

 
projectmedia.bg |  
 

http://b2bnews.bg/index.php/inovaciite-shte-sa-prioritet-za-budeshtata-op-konkurentosposobnost-711932.html
http://b2bnews.bg/index.php/inovaciite-shte-sa-prioritet-za-budeshtata-op-konkurentosposobnost-711932.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-realizaciqta-po-op-konkurentosposobnost-shte-e-84-do-
kraq-na-2012-g.-712062.html  
Брой думи: 284 
 
 
Резюме: През последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро  
 
Заглавие: Добрев: Реализацията по ОП "Конкурентоспособност" ще е 84% до края на 
2012 г.  
Подзаглавие: През последните месеци се е подобрило темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро 
 
Автор:  
Текст: До края на годината реализацията по изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" ще 
достигне 84 процента, а през лятото на 2013-а ще бъдат усвоени сто процента от парите. Това 
каза в Пловдив министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от 
БТА. 
Сключените към момента договори са 492 на обща стойност близо 350 милиона евро, съобщи 
министърът. През последните месеци се е подобрило и темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро. „За разлика от миналата година само за 
последните шест месеца сме платили на фирмите повече пари, отколкото за последните шест 
години“, коментира Добрев. 
Той уточни, че се предвижда да се оставят резервни около пет процента, с които да се 
компенсира евентуален отказ на компании в последния момент. По думите му една от 
причините за доброто темпо е сливането на двете звена, отговарящи за програмата - 
дирекцията в МИЕТ и агенцията. 
Министър Добрев откри в Пловдив 11-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
"Конкурентоспособност". Форумът се провежда с участието на представители на ЕК, ГД 
"Регионална политика" и Европейския инвестиционен фонд. 
Делян Добрев съобщи, че до края на годината остава да се договорят още два големи проекта - 
София Тех парк и газовата връзка със Сърбия. Той припомни, че по схемата за енергийна 
ефективност за малки и големи предприятия има средства в рамките на 198 милиона евро за 
безвъзмездна помощ, а направените предложения към момента са 14. 
„От първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си понижението на 
цената на газа“, посочи още Добрев. Той не каза дали споделя мнението на председателя на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, според когото намалението ще бъде 
със 7%. 
По статията работиха: Евгения Европейска, редактор Деляна Петкова 
 
investor.bg |  
 

http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-realizaciqta-po-op-konkurentosposobnost-shte-e-84-do-kraq-na-2012-g.-712062.html
http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-realizaciqta-po-op-konkurentosposobnost-shte-e-84-do-kraq-na-2012-g.-712062.html
mailto:evgenia.evropeyska@investor.bg
mailto:deliana.petkova@investor.bg


 

 

108 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/0

1
/2

0
1
2

 

Дата: 30.11.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/biznesut-shte-poruchva-inovacii-s-vaucheri-712008.html  
Брой думи: 139 
 
 
Резюме: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
 
Заглавие: Бизнесът ще поръчва иновации с ваучери  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните 
научни институти. Тази промяна ще залегне в следващия програмен период на ОП 
„Конкурентоспособност", съобщи министърът на икономиката Делян Добрев по време на 
днешното си посещение в Пловдив. Досега се плащаше предварително на научните институции 
да разработват иновации и програми и едва след това се търсеше пазар.  
С въвеждането на новата система средствата ще отиват целево за конкретни нужди, допълни 
Добрев. По думите му от 1 май до 30 ноември по програмата са подписани 492 договора на 
обща стойност близо 350 млн. евро. До края на тази година предстои да се сключат още 2 
големи контракта - изграждане на системна газова връзка България - Сърбия и Софиятех Парк. 
Според министъра за последните 6 месеца от програма „Конкурентоспособност" фирмите са 
получили общо повече средства, отколкото за последните 6 години. 
 
 

http://b2bnews.bg/index.php/biznesut-shte-poruchva-inovacii-s-vaucheri-712008.html


 

 

109 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/0

1
/2

0
1
2

 

Дата: 30.11.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-smqtame-da-naddogovorim-op-konkurentosposobnost-
s-5-8-712113.html  
Брой думи: 414 
 
 
Резюме: 492 договора на обща стойност 350 млн. евро са сключени през последните 6 месеца, 
отчете икономическият министър  
 
Заглавие: Добрев: Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с 5-8 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 492 договора на обща стойност 350 млн. евро са сключени през последните 6 месеца, 
отчете икономическият министър  
 
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност" с около 5 до 7-
8%, за да може, ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на 
Комитета за наблюдение на програмата. 
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през 
последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец. Според министър Добрев за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 
години от старта на Оперативната програма. Темпото, с което се работи е добро и сме 
уверени, че към средата на следващата година тази програма ще е една от най-добре 
работещите в България", заяви министърът. 
Той посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните 
плащания към фирмите - миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се 
случва до 40 дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, 
поясни още Делян Добрев. Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за 
периода 1 май - 30 ноември 2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност". 
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност" да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо.  
Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като се гарантира, че иновациите, които ще се 
създадат, са тези, от които бизнесът има нужда. 
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата. 
Мандметс отбеляза, че 90 % от производството на компаниите, които е посетил у нас, се 
изнася. С проектите по програмата фирмите не само че не съкращават персонал, но и 
увеличават работните си места, посочи представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи 
новата ваучерна схема за плащания като лесна за управление и заяви, че фирмите проявяват 
особен интерес към нея. 

http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-smqtame-da-naddogovorim-op-konkurentosposobnost-s-5-8-712113.html
http://b2bnews.bg/index.php/dobrev-smqtame-da-naddogovorim-op-konkurentosposobnost-s-5-8-712113.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/kompanii/s/233057237  
Брой думи: 281  
 
 
Резюме: В сметките на фирмите постъпват между 40 и 50 млн. лева всеки месец  
„От 1 май до 30 ноември по Оперативна програма „Конкурентоспособност" са сключени общо 
492 договори на стойност 349 776 089 евро", заяви в Пловдив министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев на откриването на 11 заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативната програма „Конкурентоспособност" .  
 
Заглавие: Добрев: По ОП "Конкурентоспособност" са сключени договори за 350 млн. 
евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В сметките на фирмите постъпват между 40 и 50 млн. лева всеки месец  
„От 1 май до 30 ноември по Оперативна програма „Конкурентоспособност" са сключени 
общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро", заяви в Пловдив министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на откриването на 11 заседание на 
Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Конкурентоспособност" .  
Очакванията са до края на годината да бъдат постигнати 84% от договорените средства. А през 
лятото на 2013-та ще бъдат усвоени 100 % от парите. Високо остава и темпото на работа, като 
през последните месеци в сметките на фирмите постъпват между 40 и 50 млн. лева всеки 
месец.  
„Има още какво да гоним по програмата. Темпото е добро и сме уверени, че към средата на 
следващата година тази програма ще е една от най-добре работещите в България"  
Министър Добрев заяви, че се планира наддоговаряне от 5 до 8% на Оперативната 
програма. За да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да се усвои на 100% програмата.  
„За разлика от миналата година само за последните шест месеца сме платили на фирмите 
повече пари, отколкото за последните шест години", направи сравнение Добрев.  
До края на годината остава да се договорят двата големи проекта - София Тех парк и газовата 
връзка със Сърбия. Добрев припомни, че по схемата за енергийна ефективност за малки и 
големи предприятия има средства в рамките на 200 милиона евро за безвъзмездна помощ.  
Той съобщи, че „от първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа". Без да каже дали споделя мнението на председателя на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който очаква намалението да бъде 7%.  
Tweet  
 

http://www.livebiz.bg/kompanii/s/233057237
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=364377  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: Вложенията у нас достигат 4 милиарда лева  
Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година. Преките 
вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият министър 
Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над 1 млрд. 
евро (2,7% от БВП).  
 
Заглавие: Двоен скок на чуждите инвестиции за 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: КАМЕН ПАРУШЕВ  
Текст: Вложенията у нас достигат 4 милиарда лева  
Чуждестранните инвестиции у нас трябва да отбележат двоен ръст през тази година. Преките 
вложения в страната ще достигнат 1,5-2 млрд. евро, обяви вчера икономическият министър 
Делян Добрев. Това е двоен скок спрямо 2011 г., когато инвестициите бяха малко над 1 млрд. 
евро (2,7% от БВП).  
За първите девет месеца под формата на преки чуждестранни инвестиции в страната са влезли 
972 млн. евро спрямо 534 млн. за същия период на 2011 г. По традиция последното тримесечие 
на годината е особено силно за инвестициите, като в месеците от октомври до декември сумата 
набъбва двойно. Ако прогнозата на икономическия министър се окаже вярна, вложенията от 
чужбина ще формират  
близо 5 на сто от брутния вътрешен продукт  
на България.  
„Инвестициите в строителството и във финансовия сектор са еднократни, докато тези в 
индустрията и в иновациите са т.нар. устойчиви инвестиции и именно те гарантират 
необходимия за страната ни растеж на икономиката”, заяви министър Добрев. По думите му 
България трябва да търси  
износ на стоки с висока добавена стойност  
а за това иновациите в индустрията имат ключово значение. Именно развойната дейност, 
енергийната ефективност и подпомагане на предприятията да достигнат нови търговски 
партньори ще са сред основните приоритети на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” в периода 2014-2020 г.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=364377
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/9185  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: Днес министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ в Пловдив.  
 
Заглавие: Министър Добрев открива заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Днес министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ в Пловдив.  
Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от главния директор на ГД „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев. Ще вземат участие и представителите на 
Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от ГД „Регионална 
политика“, както и представителите на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и 
Христо Стоянов.  
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност“ през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за 
2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по следните 
процедури на ОП „Конкурентоспособност“: „Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България”, „Внедряване на иновации в предприятията”, 
„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ и „Подкрепа за развитието 
на клъстерите в България”.  
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на 
процедурата за „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Ще бъде предложено и включването на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов бенефициент по приоритетна ос 4 на 
програмата.  
 

http://www.1kam1.com/news/otstranata/9185
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.podtepeto.com  
Връзка: http://www.podtepeto.com/article.php?id=10647  
Брой думи: 167  
 
 
Резюме: Откровен оптимизъм от статистиката по оперативна програма „Конкурентоспособност“ 
изрази днес в Пловдив министърът на икономиката Делян Добрев. Той бе специален гост на 11- 
ото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма в парк-хотел „Санкт 
Петербург“, в което участие взеха и представители на Европейската комисия.  
 
Заглавие: Делян Добрев оптимист в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Откровен оптимизъм от статистиката по оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ изрази днес в Пловдив министърът на икономиката Делян Добрев. 
Той бе специален гост на 11- ото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната 
програма в парк-хотел „Санкт Петербург“, в което участие взеха и представители на 
Европейската комисия. Резултатите от последните няколко месеца са впечатляващи, но не са 
достатъчни. Трябва да работим още по схемата Енергийна ефективност, каза министър 
Добрев. Той посочи цифрите като ясен знак за добра работа. От началото на май до днешна 
дата са подписани 492 договора по програмата на стойност близо 349 милиона евро. 
Предстои сключването на два големи контракта- газовата връзка със Сърбия и София Тех 
Парк. Добрата новина е за фирмите, които са получили толкова пари по програмата в 
последните шест месеца, колкото за изминалите шест години. Добре се приема и идеята за 
така наречената ваучерна система, в която бизнесът сам ще дава заявка за нуждите си към 
научните институти, за да не се инвестира в иновации, които в последствие да се окажат 
ненужни.  
...  
 

http://www.podtepeto.com/article.php?id=10647
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.varnapress.net  
Връзка: http://varnapress.net/eco/287359/  
Брой думи: 16  
 
 
Резюме: 492 договора на обща стойност 350 млн. евро са сключени през последните 6 месеца, 
отчете икономическият министър  
 
Заглавие: Добрев: Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с 5-8 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 492 договора на обща стойност 350 млн. евро са сключени през последните 6 месеца, 
отчете икономическият министър  
 

http://varnapress.net/eco/287359/
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.radioplovdiv.bg  
Връзка: http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=17506  
Брой думи: 196  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Събитието ще се състои в парк-хотел "Санкт Петербург".  
 
Заглавие: Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" заседава в Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие 
единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Събитието ще се състои в парк-хотел "Санкт Петербург".  
Заседанието на Комитета ще бъде председателствано от главния директор на ГД "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. Ще вземат участие и представителите на 
Европейската комисия Реналдо Мандметс, Атанасиос Софос и Елица Бейска от ГД "Регионална 
политика", както и представителите на Европейския инвестиционен фонд Джордж Гиакомакис и 
Христо Стоянов.  
На форума ще бъде представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП 
"Конкурентоспособност" през 2012 г., както и индикативната годишна работна програма за 
2013 г. Сред темите на дискусии ще бъдат и критериите за избор на операции по следните 
процедури на ОП "Конкурентоспособност": "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България", "Внедряване на иновации в предприятията", 
"Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия" и "Подкрепа за развитието 
на клъстерите в България".  
Управляващият орган на програмата ще направи предложение за увеличаване бюджета на 
процедурата за "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги".  
Ще бъде предложено и включването на Агенцията за устойчиво енергийно развитие като нов 
бенефициент по приоритетна ос 4 на програмата.  
 

http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=17506
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/bulgariya/ot-purvi-yanuari-bulgarinut-shte-useti-poevtinyavaneto-na-
gaza_31662/  
Брой думи: 267  
 
 
Резюме: "От първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.” Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.  
 
Заглавие: От първи януари българинът ще усети поевтиняването на газа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "От първи януари българският потребител ще усети реално върху сметките си 
понижението на цената на газа.” Това съобщи в Пловдив икономическият министър Делян 
Добрев. Той не каза дали споделя мнението на шефа на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, според когото намалението ще бъде със 7%.  
Министър Добрев коментира, че днес се очаква да бъде внесена и офертата за покупката на 
ВМЗ „Сопот” от частен инвеститор. „Разговарях с изпълнителния директор на завода, той ме 
увери, че офертата е внесена на 99%, не зная какво е да е внесена на 99%, но се очаква днес 
това да се случи”, коментира министърът.  
Изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" върви с добри темпове и до края на годината 
ще отчетем реализация в рамките на 84 процента, отчете още Добрев.  
Сключените към момента договори са 492 на обща стойност 349 776 000 евро, съобщи 
министърът. През последните месеци се е подобрило и темпото за плащане към бизнеса, като 
средно на месец сумата е близо 50 милиона евро. За разлика от миналата година само за 
последните шест месеца сме платили на фирмите повече пари, отколкото за последните шест 
години, коментира Добрев.  
Той обяви още, че държавата ще договори оперативна програма „Конкурентоспособност” с 
5-8%. В момента по нея всеки месец се плащат на бизнеса между 40 и 50 милиона.  
В следващия програмен период на ОП „Конкурентоспособност” ще залегне промяната 
бизнесът да поръчва с ваучери за иновации или за информационни и комуникационни 
технологии, с които да поръчват нужните за дейността му разработки към съответните научни 
институти или университети. „Така няма да се финансират университетите за разработки, които 
не вършат работа на бизнеса”, коментира още Делян Добрев.  
 

http://www.struma.com/bulgariya/ot-purvi-yanuari-bulgarinut-shte-useti-poevtinyavaneto-na-gaza_31662/
http://www.struma.com/bulgariya/ot-purvi-yanuari-bulgarinut-shte-useti-poevtinyavaneto-na-gaza_31662/
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57143  
Брой думи: 334  
 
 
Резюме: Сред акцентите на програмата ще бъдат енергийната ефективност и производството 
на продукти с висока добавена стойност  
 
Заглавие: Иновациите ще са приоритет за бъдещата ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сред акцентите на програмата ще бъдат енергийната ефективност и производството 
на продукти с висока добавена стойност  
Иновациите ще са гръбнакът на следващия програмен период, надявам се да успеем да 
получим повече средства за подкрепа на бизнеса. Това каза министър Делян Добрев по време 
на откриването на Третото издание на Международна конференция "Индустрия и иновации 
2012". Енергийната ефективност на предприятията също не е за подценяване, защото страната 
ни е на пето място в Европа по енергийна неефективност, подчерта Добрев.  
Третият приоритет през следващия програмен период за ОП „Конкурентоспособност“ ще 
бъде подкрепата на производство и износ на продукти с висока добавена стойност. Министър 
Добрев обясни, че част от общата сума за иновации ще бъде под формата на ваучерна схема 
за фирмите. Когато фирмата вземе ваучера, тя ще отиде точно в това научно звено, което ще 
може да направи нещо полезно за компанията. Така средствата за иновации ще се насочат към 
науката, уточни министър Добрев.  
Развитието на индустрията и иновациите е от съществено значение за икономиката през 
следващите години, затова правителството прави всичко възможно да привлича повече 
средства в тях. В годините преди кризата нашата икономика растеше благодарение на 
инвестиции във финансовия сектор, строителството и туризма, докато след 2009 г. икономиката 
ни придобива нов облик, обяви още министърът и посочи, че през последните години 
инвестициите в индустрията се запазват и са около 2 милиарда евро на година.  
С промените в Закона за насърчаване на инвестициите се осигурява конкурентно предимство 
на секторите с висока добавена стойност. Министър Добрев уточни, че след влизане в сила на 
промените, в рамките на две години фирмите ще могат да получат обратно от държавата 17.4 
на сто от разходите си за човешки ресурси. Основното предизвикателство пред фирмите от ИТ 
сектора е подборът на все повече и по-добре подготвени млади хора. Заедно с представители 
на бизнеса и МОН се обсъждат възможностите за увеличаване на приема на студенти по 
компютърни специалности. През 2012 г. са връчени седем сертификата клас А и Б на български 
и чужди инвеститори, докато през изминалата година броят им е едва 4.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57143
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/13748/1/1/Naddogovaryame-s-do-8-parite-po-
Konkurentosposobnost.html  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: До края на годината ще бъдат изплатени 84% от договорени средства по 
оперативната програма, обяви Делян Добрев  
Икономическото министерство си е поставило целта да наддоговори с около 5 до до 7-8% от 
Оперативната програма „Конкурентоспособност“. Това по думите на министър Делян Добрев 
ще позволи, ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново 
да успеем да усвоим на 100% програмата.  
 
Заглавие: Наддоговаряме с до 8% парите по "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината ще бъдат изплатени 84% от договорени средства по оперативната 
програма, обяви Делян Добрев  
Икономическото министерство си е поставило целта да наддоговори с около 5 до до 7-8% от 
Оперативната програма „Конкурентоспособност“. Това по думите на министър Делян 
Добрев ще позволи, ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, 
отново да успеем да усвоим на 100% програмата.  
До края на годината ще бъдат постигнати 84% договорени средства, посочи Добрев в Пловдив, 
където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Той уточни, 
че през последните месеци в сметките на фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. 
лева всеки месец.  
Добрев отчете, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните 
плащания към фирмите – миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се 
случва до 40 дни.  
Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май – 30 ноември 
2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма "Конкурентоспособност” да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период.  
Тя предвижда компаниите да получат ваучери за иновации или за информационни и 
комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое научно звено това, което им 
необходимо. Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като се гарантира, че 
иновациите, които ще се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда.  
 

http://economymagazine.bg/news/13748/1/1/Naddogovaryame-s-do-8-parite-po-Konkurentosposobnost.html
http://economymagazine.bg/news/13748/1/1/Naddogovaryame-s-do-8-parite-po-Konkurentosposobnost.html
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Дата: 30.11.2012  
Източник: www.twitter.com  
Връзка: https://twitter.com/vestnikstroitel/status/274534885631352832  
Брой думи: 25  
 
 
Резюме: Вестник Строител Вестник Строител  @vestnikstroitel  
Делян Добрев: Смятаме да наддоговорим Оперативна програма „Конкурентоспособност“ с 
около 5 до 7-8 %: Смятаме да ... http://bit.ly/TwF4Lc  
 
Заглавие: Вестник Строител Вестник Строител  @vestnikstroitel  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Смятаме да наддоговорим Оперативната програма „Конкурентоспособност“ с около 
5 до 7-8%, за да може ако в последния момент има компании, които се откажат от своите 
проекти, отново да успеем да усвоим на 100% програмата. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето 
заседание на Комитета за наблюдение на програмата. До края на годината ще бъдат 
постигнати 84% договорени средства. Той уточни, че през последните месеци в сметките на 
фирмите реално са постъпили между 40 и 50 млн. лева всеки месец. Според министър Добрев 
за 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 години от старта на Оперативната 
програма. Темпото, с което се работи е добро и сме уверени, че към средата на следващата 
година тази програма ще е една от най-добре работещите в България”, заяви министърът. Той 
посочи, че през последните 7 месеца са се ускорили окончателните и междинните плащания 
към фирмите – миналата година те са отнемали 3,4 или 6 месеца, сега това се случва до 40 
дни. Имаме и доста случаи, в които плащанията се извършват до 20-тия ден, поясни още Делян 
Добрев. Общо 492 договори на стойност 349 776 089 евро са сключени за периода 1 май – 30 
ноември 2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. 
Министър Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на Оперативна 
програма “Конкурентоспособност” да се приложи ваучерният подход за иновативни 
технологии. Той уточни, че се обмисля дали ваучерната схема не би могла да се приложи 
пилотно още и през този програмен период. Тя предвижда компаниите да получат ваучери за 
иновации или за информационни и комуникационни технологии, с които те да поръчат в някое 
научно звено това, което им необходимо. Според Добрев това е най-правилния начин, тъй като 
се гарантира, че иновациите, които ще се създадат, са тези, от които бизнесът има нужда. 
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по Оперативната програма. Той посочи за пример ускорените темпове на 
плащания към фирмите, добрата комуникация между Управляващия орган и фирмите и 
ефективността в изпълнението на целите на програмата. Мандметс отбеляза, че 90 % от 
производството на компаниите, които е посетил у нас, се изнася. С проектите по програмата 
фирмите не само че не съкращават персонал, но и увеличават работните си места, посочи 
представителят на ЕК. Реналдо Мандметс определи новата ваучерна схема за плащания като 
лесна за менажиране и заяви, че фирмите проявят особен интерес към нея. 
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