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Телевизии и радиостанции
Дата: 02.12.2012
Източник: БНР
Предаване: Нещо повече
Място на материала:
Продължителност в мин.: 8
Брой думи: 1192

Текст: Свиването на разходите и на потреблението в годините на кризата почти удушиха
българската икономика. Затова днес отговора на въпроса какво да се прави е друг – растеж се
постига с реформи. Така отговори на основния въпрос в дискусията между бизнеса и
правителството министъра на икономиката Делян Добрев. Поредната Седма годишна среща с
бизнеса постави министрите от кабинета Борисов пред големите въпроси на 2013. Кои са тези
въпроси и какви отговори се родиха в дискусията – чуйте от репортажа на Олга Иванова.
Репортер: В тези условия, когато за Европа приоритет е излизане от кризата и стабилизиране
на еврото, българите изглеждат като отговорни европейци, каза Кристалина Георгиева,
еврокомисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи
по време на срещата.
Кристалина Георгиева: Стабилни, дисциплинирани. И това в България някак си не се оценява,
даже тук съм чувала хора да казват – абе стабилност, дисциплина, какво ме засяга това мен.
Засяга ни, защото когато отиде г-н Дончев да води пазарлъци по фондовете, отношението към
нас е – да, вие заслужавате, вие работите добре. Ние ускорихме усвояването на
еврофондовете. Това е определено факт и е заслуга и на много от вас.
Репортер: Еврокомисар Георгиева не пропусна да спомене и нашите кривици.
Кристалина Георгиева: То е по реализирането на структурни реформи, то е по подобряването
на бизнес средата. Как се чувства, особено малкия бизнес, средния бизнес – дали чувства, че е
прегърнат и обичан от правителството, защото без него работни места няма да има или поскоро защото там – да, действително, има грешници в този бизнес, в сянката на недоверието
продължава да тежи повече отколкото трябва.
Репортер: 2013 ще бъде малко по-добра, но много подобна на отминаващата, прогнозира
вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков. Той изброи 7 неща, които може да
направи правителството, за да постигне баланс в изборна година. На първо място постави
реалистичен бюджет.
Симеон Дянков: Трябва бюджета да е изпълним, за ЕК в есенната си прогноза прогнозира
около 1.4% за България растеж, а нашите макроикономисти прогнозират 1.9, но ние
консервативно бюджета сме го смятали на 1.2. С тази консервативна политика във
финансовото министерство ние ще имаме изпълним бюджет. Това означава да завещаем на
следващото правителство такива финансови възможности, че да не се налага да има
неразплатени разходи.
Репортер: Правителството гарантира законово да се разплаща навреме с бизнеса, особено
там, където се работи по проекти. Бюрократичните пречки за добрия бизнес се премахват чрез
въведеното единно данъчно платежно, съобщи Дянков.
Симеон Дянков: Това е добра стъпка за добрия бизнес. За тоя, който си плаща данъците, който
всъщност работи законно, защото вместо да има по 50, някой път по 120, по 180 различни
данъчни платежни на година, те ще имат едно. Многократно по-лесно ще стане плащането на
данъците от добросъвестните бизнеси. Тези бизнеси, които не са добросъвестни и които си
плащат някои данъци, пък не плащат други ще имат проблем. С единното данъчно платежно
това, което не си си платил и ти е останало във времето, първо то ще се плаща.
Репортер: За да има ръст на икономиката трябват три неща – инвестиции, стимулиране на
експорта чрез търсене на нови пазари извън ЕС и износ на готови продукти, а не на суровини.
Така обобщи министъра на икономиката Делян Добрев мерките, които правителството
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Резюме: Свиването на разходите и на потреблението в годините на кризата почти удушиха
българската икономика. Затова днес отговора на въпроса какво да се прави е друг – растеж се
постига с реформи. Така отговори на основния въпрос в дискусията между бизнеса и
правителството министъра на икономиката Делян Добрев. Поредната Седма годишна среща с
бизнеса постави министрите от кабинета Борисов пред големите въпроси на 2013. Кои са тези
въпроси и какви отговори се родиха в дискусията – чуйте от репортажа на Олга Иванова.
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предприема за следващата година пред участниците в срещата. 1.5 млрд.евро инвестиции ще
получат българските малки и средни предприятия по програма Конкурентоспособност.
Създадени са предпоставки и за преки чуждестранни инвестиции от около 3 млрд.евро, каза
Добрев.
Делян Добрев: Създали сме наистина един чудесен продукт. Продукта е инвестиционна
дестинация България. това, което трябва да направим е – като го имаш продукта, да направим
много активен маркетинг точно на този продукт, който имаме. В чужбина ние се опитваме да
маркетираме този продукт, за да получим повече инвестиции. Второ – потребление. С бюджета
за следващата година ние ще успеем да стимулираме потреблението, защото увеличаваме
доходите за най-уязвимите групи и от тази гледна точка бюджета е изключително важен за
следващата година. Третата възможност за ръст на икономиката е износа.
Репортер: Търсят се нови пазари за български експорт извън ЕС, защото там икономиката е в
рецесия, а ние изнасяме 78% от българските стоки.
Делян Добрев: Тези останали 28%, които са към трети държави трябва да ги направим колкото
се може повече. Ние трябва първо да диверсифицираме риска, второ да се насочим към
държавите, които растат. Ами Китай за 10 поредни години расте с повече от 10%. Турция расте
с повече от 7%. Очевидно ние трябва да подкрепим българските предприятия така, че те да
открият нови пазари и то тези пазари да са пазари, които растат и където ние ще можем да
продължим да растем с големи темпове.
Репортер: Министър Добрев очерта и още един приоритет – културния и спа туризма.
Делян Добрев: При положение, че ние сме доказана туристическа дестинация, от пазар Китай
например от 70 млн. туристи ние привличаме 5000. От пазар Япония – 80 млн. туристи, ние
привличаме 20 000. А имаме предпоставки да го направим. Китайските туроператори са
изключително заинтересовани от българското розово масло, българското кисело мляко, от спа
туризма. Те знаят, че България има 600 минерални извора и е втората по богатство държава в
света по разнообразие на минералните извори. Интересуват се от културно-историческия
туризъм. Там е нашия потенциал.
Репортер: В дискусията се включи и президента Росен Плевнелиев. Той предлага пакт за
усвояване на еврофондовете така, че промяната на правителствата у нас да не влияят върху
усвояването на евросредствата.
Росен Плевнелиев: Базирано на 5 простички и елементарни правила. Първо правило –
следващите правителства да не развалят системата, където работи. На принципа – ако работи,
не го пипай. Следващите правителства да подобряват административния капацитет, а не да го
застрашават чрез политически чистки. Трето правило – следващите правителства да
поддържат темпо 2.5 млрд. евро на година. Това е минималната скорост, която ни трябва, за да
усвоим на 100% еврофондовете. Четвърто правило – чакат ни три рекордно силни години за
еврофондовете. Нека да се отнесем национално отговорно. Още повече и заради кризата.
Парламентарните избори през 2013 не трябва да забавят усвояването на еврофондовете в
трите най-важни години. Пето правило – да вдигнем високо летвата. През 2007-8-9 имахме
почти нулево изпълнение. След което набрахме впечатляваща скорост. Стремим се към 100%
усвояване до края на 2015г.
Репортер: Плевнелиев очаква до 2020 45 млрд.евро инвестиции в България.
Росен Плевнелиев: Ето и моята елементарна бакалска сметка за 45 млрд. евро до 2020г. Първо
– еврофондове за България по оперативните програми за периода 2007-2013 – общо
структурни инструменти – земеделски, рибарски фондове, включително националното
съфинансиране – това са 11.4 млрд. евро. От тях реално разплатени 3.7 млрд.евро. Остава за
усвояване до 2015г. 7.7 млрд.евро. Второ, еврофондовете за България в периода 2014-2020г.,
включително националното съфинансиране, тоест това ще бъдат минимум 12 млрд.евро. Трето
– чуждестранни инвестиции в България – около 1.5 млрд. евро на годишна база – по 8 – 12
млрд.евро. И четвърто – българския бюджет разпределя на годишна база за икономически
дейности поне 5 млрд.лева. От тях разбира се ще извадим 1.5 млрд. за съфинансиране до
2020г. на годишна база на европрограмите. И остават 3.5, това са 1.8 евро, по 8 години – още
14 млрд.евро. Винаги съм се възмущавал от поговорката – абе не ми давай акъл, пари ми дай.
Точно обратното е – пари има, сега да видим къде ни е акъла.
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Дата: 03.12.2012
Източник: БНР
Предаване: Новини
Място на материала: 18.00 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 406

Текст: 1.Новина
Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика – инвестиции, стимулиране на
експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. Така обобщи министъра на икономиката
Делян Добрев мерките, които правителството предприема за следващата година, пред
участниците в годишната среща на бизнеса с правителството. Повече по темата от репортера
ни Олга Иванова.
Репортер: Милиард и половина евро ще получат българските малки и среди предприятия по
програма Конкурентоспособност, създадени са предпоставки за преки чуждестранни
инвестиции от около 3 милиарда евро, каза Делян Добрев.
Делян Добрев:Създали сме наистина един чудесен продукт. Продукта е инвестиционна
дестинация България. Това, което трябва да направим е , като го имаш продукта да направим
много активен маркетинг точно на този продукт, който имаме, за да получим повече инвестиции.
Второ потребление с бюджета за следващата година ние ще успеем да стимулираме
потреблението, защото увеличаваме доходите за най-уязвимите групи. Третата възможност за
ръст на Икономиката е износа.
Репортер: Търсят се нови пазари за българския експорт извън ЕС, защото там икономиката е в
рецесия, а ние изнасяме 72 на 100 от стоките.
Делян Добрев:Трябва да подкрепим българските предприятия, те да открият нови пазари.
Пазари, които растат и където ние ще можем да продължим да растем с големи темпове.
Репортер: Министър Добрев очерта и още един приоритет - културния и спа туризъм.
Делян Добрев:При положение, че ние сме доказана туристическа дестинация, от пазар Китай
например,от 70 милиона туристи ние привличаме 5 000. Китайските туроператори са
изключително заинтересовани от българското розово масло, от българското кисело мляко, от
спа туризма, интересуват се от културно-историческия туризъм. Там е нашия потенциал.
Репортер: 2013 ще бъде малко по-добра, но много подобна на отминаващата, прогнозира
вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков. Той обеща балансиран бюджет и
законово премахване на бюрократичните пречки пред бизнеса чрез единното данъчно
платежно.
Симеон Дянков:Тя е добра стъпка за добрия бизнес, за този който си плаща данъците, който
всъщност работи законно, защото вместо да има по 50, някой път по 120, различни данъчни
платежни на година, те ще имат едно. Тези бизнеси, които не са добросъвестни ще имат
проблеми.
Репортер: Президента Росен Плевнелиев предлага пакт за усвояване на еврофондовете, така
че промяната на правителството у нас да не влияе на усвояването на евросредствата.
Росен Плевнелиев:Следващите правителства да не развалят системата където работи. Да
подобряват административния капацитет, а не да го застрашават чрез политически чистки. Да
поддържат темпо – 2,5 милиарда евро на година. Това е минималната скорост, която ни трябва,
за да усвоим на 100% еврофондовете.
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Резюме: 1.Новина
Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика – инвестиции, стимулиране на
експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. Така обобщи министъра на икономиката
Делян Добрев мерките, които правителството предприема за следващата година, пред
участниците в годишната среща на бизнеса с правителството. Повече по темата от репортера
ни Олга Иванова.
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Дата: 03.12.2012
Източник: БНР
Предаване: Новини
Място на материала: 08.00 часа
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 120
Резюме: 2.Новина
Представители на бизнеса и правителството ще обсъдят перспективите пред българската
икономика през следващата година на своята 7-ма годишна среща в София.
Министрите Симеон Дянков, Делян Добрев, Томислав Дончев, Лиляна Павлова и Ивайло
Московски са поели ангажимент да отговорят на въпросите откъде ще дойде растежът на
икономиката, какво ще прави правителството, за да изпълни обещанията
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Текст: 2.Новина
Представители на бизнеса и правителството ще обсъдят перспективите пред българската
икономика през следващата година на своята 7-ма годишна среща в София.
Министрите Симеон Дянков, Делян Добрев, Томислав Дончев, Лиляна Павлова и Ивайло
Московски са поели ангажимент да отговорят на въпросите откъде ще дойде растежът на
икономиката, какво ще прави правителството, за да изпълни обещанията си за вдигане на
доходите, как ще се промени програмата „Конкурентоспособност”, за да има ефект върху
бизнеса? От своя страна представителите на бизнеса ще определят своите очаквания и ще
прогнозират как да се постигне баланс в изборна година. Те очакват яснота и по темата за
новите пари от Европа, както и за новите схеми, които може да използва и за които трябва да
се готви бизнесът.
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Дата: 03.12.2012
Източник: Дарик радио
Предаване: Новини
Място на материала: 12.00 часа
Продължителност в мин.: 2,30
Брой думи: 345
Резюме: 2.Новина
Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър Делян
Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата среща
на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните структури,
които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата неясна реформа за
министър Добрев са иновациите. Чуйте какво каза министърът.
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Текст: 2.Новина
Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър Делян
Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата среща
на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните структури,
които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата неясна реформа за
министър Добрев са иновациите. Чуйте какво каза министърът.
Делян Добрев: Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия
какво трябва да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да
направим реформа в държавните структури, които подкрепят експортно ориентираните
предприятия, които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа?
Не знаем. Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно с какво трябва
да подкрепи, как трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено. Имаме
възможности по Техническа помощ по ОП Конкурентоспособност да го подкрепим, така че то
да стане първи помощник на българските малки и средни предприятия, и големи предприятия,
разбира се, които искат да излязат на някои от външните пазари. И второто нещо са
иновациите. Нямаме орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с
иновациите. Трябва ни нещо като единният орган за подземните богатства или ОП
Конкурентоспособност единният орган отново с ясна визия, с ясни отговорности или пък
реформата, която направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се случи с експортно
ориентираните предприятия и иновациите.
Водещ: В рамките на изказването си Добрев представи предстоящата си програма за
пътувания като опит за подпомагане на бизнес връзките на българските компании с чужди
партньори. Икономическият министър заяви, че ще работи за по-енергийно ефективна
реформа, което ще стане и със следващата оперативна програма, управлявана от неговото
министерство. Другият опорен пункт в нея ще бъде раздаването на ваучери за иновации на
бизнеса, като те няма да бъдат на принципа даваме едни пари за наука, а ще бъдат печелени
от компании, които са наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си.
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Дата: 03.12.2012
Източник: ТВ7
Предаване: Добро утро, България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 1
Брой думи: 82
Резюме: Само за 6 месеца по ОП „Конкурентоспособност” са платени толкова средства,
колкото за последните 6 години, отчете министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев. В петък в Пловдив се проведе 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на
ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика” 2007 – 2013 г.
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Текст: Само за 6 месеца по ОП „Конкурентоспособност” са платени толкова средства,
колкото за последните 6 години, отчете министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев. В петък в Пловдив се проведе 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на
ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика” 2007 – 2013 г.
Съкратени са и сроковете за изплащане на средствата по програмата. В следващия
програмен период на ОП „Конкурентоспособност” ще залегне програмата бизнесът да
поръчва с ваучери нужните за дейността му разработки към съответните научни институти.
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Национални печатни медии
Дата: 04.12.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 8
Брой думи: 446

Заглавие: Износ, туризъм, потребление и инвестиции ще дърпат икономиката
Подзаглавие: Китай бил неизползван огромен пазар
Автор:
Текст: Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата
година. Едната са повече инвестиции, каза министърът на икономиката Делян Добрев вчера на
среща на бизнеса с правителството. Според него един от източниците е ОП
"Конкурентоспособност", а поне 1,5 млрд. лв. могат да дойдат от европейските програми за
иновации.
Втората област е насърчаването на инвестициите чрез приетите законодателни промени, сред
които е поемане от държавата на осигуровките за големите инвеститори.
Ръст идвал и от стимулиране на вътрешното потребление.
Правителството ще работи и за активизиране на износа като източник на икономически растеж.
Най-много време Добрев отдели на туризма. Има ниши, които тепърва могат да се използват,
смята министърът и даде за пример като неизползвани огромни пазари Китай и Япония." Сега
идват 5000 души от Китай и 20 000 японци, което е нищо", коментира той.
Добрев очерта и две сфери за реформи. Едната е свързана с държавните структури, които
подкрепят експортноориентираните предприятия. Сега нямало специално звено. Имало
възможности да се дадат средства от ОП "Конкурентоспособност". Втората сфера за
реформи били иновациите. "Нямаме ясно определена структура. Трябва ни нещо като единния
орган за подземните богатства с ясна визия, отговорности", каза Добрев. Ще се промени и
начинът на финансиране по проекти, а и на науката, защото сега все едно хвърляме пари от
хеликоптер - те се разпиляват, който може да се дореди, каза той.
Колегата му Томислав Дончев, който отговаря за еврофондовете, посочи, че са необходими
реформи, за да се въведе задължително електронно подаване и отчитане на проекти, да има
законови срокове за реакция, възможност за интегрирани проекти.
Строителният министър Лиляна Павлова пък обясни, че до края на месеца ще е готов
вариантът на новата програма "Регионално развитие". По настоящата са разплатени 1 млрд.
евро и още толкова остават за догодина. Тя призова изпълнителите на проекти да обявяват
подизпълнителите си, за да може държавата да съдейства при проблем с неразплатени
средства. Павлова обясни, че очакваните 2 млрд. евро за програма "Транспорт" след 2014 г. ще
стигнат за дострояванена "Струма", "Хемус" и за тунел под Шипка. Тя призова бизнесът да е поактивен и да участва в инициативата "Джесика".
Председателят на КРИБ Огнян Донев отчете, че част от антикризисните мерки, които
конфедерацията даде на кабинета, са въведени и вече има резултат. Той одобри въвеждането
на златен регистър за лоялни фирми, каквито били големите данъкоплатци.
По време на дискусията Донев подкрепи бизнесмени от различни браншове, които се оплакаха,
че лоялните данъкоплатци били дресирани от НАЛ за разлика от тези в сивата икономика,
които никой не проверявал.
"При нас имаше 30 ревизии, сега сигурно ще дойде 31-ата и тя няма да открие нищо, защото ще
установи, че който си плаща данъците, си ги плаща, а а който крие -продължава", каза Донев.
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Резюме: Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата
година. Едната са повече инвестиции, каза министърът на икономиката Делян Добрев вчера на
среща на бизнеса с правителството. Според него един от източниците е ОП
"Конкурентоспособност", а поне 1,5 млрд. лв. могат да дойдат от европейските програми за
иновации.
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Дата: 04.12.2012
Източник: в. 24 часа
Страница: 9
Брой думи: 46
Резюме: Днес министърът на икономиката Делян Добрев ще участва на кръгла маса в
германския град. На 6 декември такава конференция ще има и в английската столица.
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Заглавие: Представят страната пред бизнеса в Мюнхен и Лондон
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Днес министърът на икономиката Делян Добрев ще участва на кръгла маса в германския
град. На 6 декември такава конференция ще има и в английската столица. Събитията се
организират от агенцията за инвестиции съвместно с в. "Файненшъл Таймс". Провеждането им
е част от проект по програма "Конкурентоспособност".
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Дата: 04.12.2012
Източник: в. Класа
Страница: 1
Брой думи: 225
Резюме: Към момента дълговете на държавата към фирмите са 135 млн. лева, а
неразплатеният ДДС - 210 млн. лева, каза финансовият министър Симеон Дянков.
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Заглавие: Д. Добрев: Приходите от концесии тази година скочиха на 180 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор: Мая Цветкова
Текст: Към момента дълговете на държавата към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеният
ДДС - 210 млн. лева, каза финансовият министър Симеон Дянков.
Приходите от концесии през 2012 г. са 180 млн. лв., докато през 2010 г. са били едва 40 млн.
лв. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
проведената в София Седма годишна среща на бизнеса с правителството. По думите му, това
се дължи на реформата в сектора - създаване на единен орган за подземните богатства.
Създадохме заетост - в момента секторът представлява над 5% от БВП и осигурява заетост на
300 000 души, поясни Добрев. Делян Добрев отбеляза, че по ОП "Конкурентоспособност" са
сключени 492 договора с малки и средни предприятия от май тази година до днес. Договорите
са на стойност 700 млн. лв. безвъзмездна помощ.
Стартирахме програмата енергийна ефективност и там имаме ресурс от общо 300 млн. евро,
припомни Добрев. Третата реформа, която все още не е дала плодове, е идеята за
преместване на държавната администрация, каза още Добрев.
През следващия програмен период предвиждаме с евросредства от оперативните програми да
се финансират не всички, а главно някои сектори на икономиката, които са приоритетни за
страната ни. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по
време на проведената в понеделник в София Годишна среща на бизнеса с правителството.
Пълния текст четете на www.klassa.bg.
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Дата: 04.12.2012
Източник: в. Монитор
Страница: 9
Брой думи: 160
Резюме: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас,
обяви икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма
"Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.
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Заглавие: 1,5 млрд. лв. влизат в малкия и среден бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поне 1,5 млрд. лв. инвестиции ще влязат в малките и средни предприятия у нас, обяви
икономическият министър Делян Добрев. Средствата ще са по оперативна програма
"Конкурентоспособност“ и ще помогнат за растежа на икономиката.
“Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд. евро", заяви Добрев. За реализирането на тази цел трябва
да помогнат и промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Сред ефектите от новите
стимули са снижените разходи на работодателите за човешки ресурси на всеки нает с над 17
на сто.
Иновациите също според Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни и припомни, че
за тях има средства по сегашната оперативна програма, ще има и през следващия програмен
период.
Министърът смята, че са необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в
България експортноориентираните предприятия и експорта и тези, които се занимават с
иновации, като целта е да има обособени звена, които да помагат на бизнеса от тези сфери.
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Дата: 04.12.2012
Източник: в. Труд
Страница: 12,13
Брой думи: 806

Заглавие: Бизнесът още чака кабинетът да го чуе
Подзаглавие:
Автор: Цветелина Катанска
Текст: Все още правителството не се вслушва достатъчно в нуждите на бизнеса, прекалено
много се разчита на парите от европрограмите, липсва електронно правителство, недостатъчно
реформирани остават секторите здравеопазване, енергетика и сигурност. Това са обобщенията
от седмата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от в. "Капитал" и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Този път събитието
мина под мотото "Големите въпроси". Отговори обаче бяха получени само на част от тях.
"На седмата среща с правителството можем да отчетем, че една част от предложените от нас
преди година мерки са вече факт, други се изпълняват, а трети бяха "негласно" отхвърлени",
коментира Огнян Донев, председател на КРИБ, при откриването на събитието. По думите му
вече се виждат положителните за бюджета резултати от свързването на фискалните
устройства на фирмите с данъчните. Освен това са узаконени, вместо да бъдат разрушени,
строежи отпреди 2001 г. и това не е довело до построяването на небостъргач срещу "Шератон",
каквито са били опасенията, посочи той. Положителна стъпка било и предвиденото
уеднаквяване на наказателните лихви при закъснение на плащането на осигуровки и данъци на
10%.
Донев отбеляза, че контролът се съсредоточава прекалено много в секторите, които работят на
светло, вместо да изкарва тези от сивата част на икономиката.
Председателят на Асоциацията на банките в България Левон Харпарцумян пък изтъкна, че
липсва предвидимост на средата (вит на стр. 13).
"Вътрешното потребление се свива, но това е, защото хората са уплашени. Има криза на
доверието не само у нас, но и в целия Европейски съюз. Трябва да запазим чувството си за
самосъхранение и да действаме заедно", призова българската еврокомисарка Кристалина
Георгиева.
Тя припомни, че все още са нужни структурни реформи, по-голяма подкрепа за малкия и
средния бизнес и най-важното - да се работи в условия на реализъм.
Според Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС, неправилно се
разчита само на финансиране от Брюксел. По думите му едва 10% от всички разходи ще
дойдат от еврофондовете, а в същото време две трети от инвеститорите разчитат на парите.
Думите му бяха подкрепени от кметицата на Габрово Таня Христова. "Не приемаме сценарии
без евросредства, а същевременно бюджетът ни се свива заради кризата. Какво ще стане, ако
спре финансирането от Брюксел?", попита Христова.
В сферата на реализма дойде и изказването на вицепремиера Симеон Дянков, който освен
нови мерки за справяне с кризата (вит вляво), разкритикува три от секторите, които се нуждаят
от реформи - здравеопазване, енергетика и сигурност.
Като добри постижения Дянков отчете намаляването на броя на големите данъкоплатци от
3000 на 1080, сключването на новите газови договори с Русия, както и намаляването на
задълженията на държавата към бизнеса.
По думите на вицепремиера преди четири години държавата е дължала 3 млрд. лева на
бизнеса, а сега дългът е намален на 345 млн. лв.
На което Светослав Глосов, председател на строителната камара, контрира, че наистина
държавата е намалила задълженията си към бизнеса, но не и общините, от които строителният
бранш има да си прибира около 180 млн. лева.
Своя представа за бъдещия растеж на България изрази икономическият министър Делян
Добрев. Според него ресорното му ведомство е направило три неща в тази насока създаден е
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Резюме: Все още правителството не се вслушва достатъчно в нуждите на бизнеса, прекалено
много се разчита на парите от европрограмите, липсва електронно правителство, недостатъчно
реформирани остават секторите здравеопазване, енергетика и сигурност. Това са обобщенията
от седмата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от в. "Капитал" и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Този път събитието
мина под мотото "Големите въпроси". Отговори обаче бяха получени само на част от тях.
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единен орган за управление на подземните богатства, ускорена е оперативната програма
"Конкурентоспособност" и туризмът придобива все по-голямо значение.
По време на срещата беше разискано и забавянето на проекта за електронно правителство.
Според зам.-министъра на транспорта Валери Борисов, който пряко отговаря за проекта, две са
основните причини за забавянето липсата на достатъчно средства от бюджета за изграждането
на електронно правителство, както и липсата на достатъчно административен капацитет.
Според него трябва да бъдат прехвърлени електронно над 2100 услуги, 80% от които се
предлагат от общините.
Борисов предложи да се създаде черен списък на фирмите, които не изпълняват задълженията
си по поръчки на държавата.
***
Стъпките на Дянков
Седем стъпки предлоти вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, за да бъдат
подпомогнати бизнесът и икономиката на страната. По думите му тяхното изпълнение е ватно,
защото прогнозата за нулев растет в Еврозоната била твърде оптимистична. Кои са мерките:
- Приемане на реалистичен бюджет. "Правителството вече прие такъв бюджет, предстои
Народното събрание да го одобри в горе-долу същия вариант", посочи той.
- Правителството да разплаща навреме поръчаните от него проекти.
- Да се намали бюрокрацията. Постижение в областта според Дянков е въвеждането на единно
данъчно платежно, защото бизнесът ще трябва да си плаща всички данъци, а не тези, които
предпочита да покрива.
- Да се подпомага бизнесът при навлизане на нови външни пазари. Освен на икономическото
министерство това е задача на Министерството на външните работи;
- Да се развива България като туристическа дестинация. Постижение в тази посока било
изграждането на втора спортна зала в Пловдив, защото така се подпомагал спортният туризъм.
- Стимулиране на администрацията да работи по-добре с бизнеса. Броят на бюрократите бил
намален с 11 %, а заплатите им повишени с 15%. - Всички министри да декларират какво ще
направят през следващия мандат. "Това е най-важната стъпка", каза Дянков.
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Дата: 04.12.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 4,5
Брой думи: 1329

Заглавие: Приоритет - бизнес средата
Подзаглавие:
Автор: Стефан Антонов
Текст: Бизнесът откровено говори за своите проблеми, а управляващите чертаят бъдещи
реформи. В този дух премина последната в мандата на този кабинет и седма поред среща на
бизнеса с правителството, организирана от "Икономедиа" - издател на "Капитал и "Дневник",
съвместно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Предприемачите поискаха добра бизнес среда, предвидимост и коректност от държавата. А тя
на свой ред обеща стабилност и посочи кои са приоритетите й, както и какви са рисковете пред
страната предвид продължаващата криза.
Голямата картина
"Преди четири години, когато коментирахме новата нормалност и предстоящия деливъридж,
сгреших, като прогнозирах, че днес ще сме се приспособили и процесът ще е завършил.
Виждаме, че едновременното свиване на финансите в държавния сектор, в частния и
домакинствата предизвика не само тежки последствия в световната икономика, но създаде и
последствия, с които трябва
да се борим", каза българският еврокомисар Кристалина Георгиева. Според нея обаче кризата
е довела до срив на доверието в бизнеса и в правителствата в глобален мащаб. "Вместо да се
мобилизира чувството за самосъхранение - да си подадем ръце да работим заедно, се
предизвика политическа поляризация навсякъде по света. Вместо да се обявим около обща цел
- по-малко болезнен деливъридж, това не се случи нито в САЩ, нито в Европа", констатира
българският еврокомисар.
Тя открои няколко важни приоритета от изминалата година, които трябва да останат валидни и
през 2013 г.: диференцирана бюджетна консолидация - разумно, не по един калъп;
възстановяване на нормалното кредитиране - включително и с преоценяване на държавната
роля в тази област; стимулиране на растежа; борба с безработицата и модернизиране на
публичните финанси.
Кристалина Георгиева изтъкна като успехи на българското правителство и на бизнеса
ускореното усвояване на европейските структурни фондове. Но беше и критична: "Виждат се
недостатъците - реализирането на структурните реформи, подобряването на бизнес средата и
усещането как се чувства дребният бизнес. Дали се чувства прегърнат от правителството,
защото създава работни места. Или защото има хитреци, сянката на недоверието продължава
да тежи повече, отколкото трябва", обясни Георгиева. Тя допълни, че и в бъдеще ще остане
актуална темата за бизнес средата и ще е добре догодина да се докладват повече успехи.
"Младежката безработица стана 30% и с това трябва да се борим", завърши Кристалина
Георгиева.
Гласът на бизнеса
Средата за бизнес е първостепенен въпрос и за самите
компании, стана ясно на форума. Според председателя на КРИБ Огнян Донев правителството е
изпълнило по-малко от половината мерки, които работодателската организация поиска преди
година за насърчаване на коректния бизнес. Като успешно взаимодействие с правителството
Донев подчерта отзивчивостта на финансовия министър Симеон Дянков и свързването на
касовите апарати с данъчните, което е спомогнало за увеличаване на данъчните приходи и
осветяване на сивия сектор.
В същото време продължават консултациите по въпроси, отнасящи се до строителния сектор,
улесняването на външната търговия, създаването на електронното правителство.
Поне трима представители на бизнеса повдигнаха и темата за смяната на режима за проектите
за възобновяеми енергийни източници, който със задна дата иззе огромна част от приходите и
постави под риск съществуването на проектите.
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Собственикът и управител на охранителната компания "ВИП секюрити" Атанас Симеонов пък
заяви, че макар неговият бизнес да се развива добре в момента, повечето предприемачи, с
които се среща, са посърнали. Той посочи своя личен опит за достъпа до европейско
финансиране. По думите му участието в програма "Конкурентоспособност" се е оказало
изключително трудно начинание, след като за един малък проект компанията му е била
дисквалифицирана по множество дребни аспекти.
Финансовият министър Симеон Дянков обеща спешни мерки за подобряване на бизнес средата
и запазване на ниските данъци. Така според него България ще открои конкурентните си
предимства спрямо други държави в региона и това ще допринесе за по-бързия икономически
растеж.
Рисковете и обещанията
Вицепремиерът Дянков заяви, че проблемите на еврозоната засягат България, но
правителството ще вземе шест мерки, с които негативите да се смекчат и за българския бизнес
да се
създаде по-благоприятна нормативна среда. Първата мярка е прокарването на реалистичен
бюджет, чиито приходи ще се изпълнят и предизборните харчове няма да създадат дефицит.
Основно достойнство на бюджет 2013 по думите на Дянков е, че той е изпълним - планиран при
икономически растеж от 1.2%, въпреки че официалната прогноза е икономиката да расте с
1.9%. Друго постижение според него е свиването на правителствените
просрочия към бизнеса до 135 млн. лв. (само на централното правителство)при наследени 2.3
млрд. през 2009 г. "Наследихме 750 млн. невъзстановен ДДС заради ревизии, а сега той е в
размер на 210 млн. лв.", каза още Дянков. Той посочи борба с бюрокрацията като втори
приоритет.
Строителството на инфраструктура и археологията също бяха посочени като приоритетни
области, в които държавата активно да инвестира, а като израз на този ангажимент
финансовият министър отбеляза предстоящото през следващата година откриване на спортна
зала в Пловдив. Симеон Дянков изтъкна като приоритет и подобряването на работата на
публичната администрация. Вицепремиерът заяви, че очаква от всички министри да посочат
мерки, които да реализират до края на този мандат и които да се признаят и продължат от
следващото правителство.
Стимули за износителите
Бизнесът да получи държавни стимули за иновации под формата на ваучери, обеща
министърът на икономиката Делян Добрев. "Няма връзка между научните иновации и
потребностите на бизнеса, затова по-правилно е компаниите да получават ваучери от
държавата и с тях да плащат на научните организации за иновациите, които желаят да внедрят
в дейността си", каза Добрев.
Той обеща кабинетът да подготви система за насърчаване на експортно ориентираните
компании и особено за тези, които произвеждат продукти с висока добавена стойност. Целта на
правителството според Делян Добрев е българската икономика от износител на суровини да се
развие до производител на продукти с висока добавена стойност.
"Все още няма ясна визия какво да се направи, но нещо трябва да се направи, затова чакам
вашите предложения как да се подкрепят експортно ориентираните предприятия", каза той и
като недостатък на сегашното положение изтъкна, че в държавата няма единен орган, който да
координира политиката по насърчаване на експорта, а тази задача се разпределя между
няколко ведомства.
***
Президентът предложи национален пакт за еврофондовете
Национален пакт за еврофондовете, около който да се обединят всички политически сили,
предложи президентът Росен Плевнелиев. Пактът трябва да следва пет основни принципа.
Първият от тях е следващите правителства да не развалят работещите системи, "там, където
нещата се случват". Президентът се обяви и за приемственост в администрацията и да няма
чистки при смяна на властта. Според него от еврофондовете трябва да се усвояват по 2.5
млрд. евро на година, а изборите да не влияят на скоростта на усвояването на европейските
средства през важните 2013, 2014, 2015 г. Последният принцип трябва да е "високото вдигане
на летвата", т.е. да се запази скоростта на работа по проектите сега и към края усвояването на
евросредствата да е 100%. Според изчисленията на президента до края на 2020 г. в страната
може да влязат 45 млрд. евро. "Първо - еврофондове за България по оперативните програми за
периода 2007 - 2013 г. общо, включително националното съфинансиране, са 11.4 млрд. евро.
От тях реално разплатени към 23 ноември 2012 г. са 32.6%, или 3.7 млрд. евро. Остават за
усвояване до 2015 г. 7.7 млрд. евро. Второ, еврофондовете за България в периода 2014 - 2020
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г. ще бъдат минимум 12 млрд. евро", обясни част от сметките си президентът. Според него
размерът на чуждестранните инвестиции общо за всички години също ще е аналогичен (по 1.5
млрд. на годишна база), а от бюджета на годишна база за икономически дейности отиват по
около 3.5 млрд. лв., или 14 млрд. евро за 8 години. Или по думите на президента, "парите ги
има" и има и още много работа за вършене.
Според Плевнелиев страната трябва да се насочи към продукти с добавена стойност, а
доброто развитие на селското стопанство и на туризма не е достатъчно, тъй като това са
сектори с ниска добавена стойност и ниско заплащане. "България не трябва да изнася суровини
и мозъци, а продукти с добавена стойност. Да бъде не страна на евтината, а на ефективната
работна сила", допълни той. Росен Плевнелиев добави, че добрата подготовка на кадрите ще
има ключова роля за успеха на иновациите и индустрията. "Ако миналият век беше векът на
финансистите, този е векът на инженерите", заяви президентът.
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Заглавие: Банките искат гаранционни фондове за всяка оперативна програма
Подзаглавие:
Друга идея на бизнеса е частичен аутсорсинг на
програма
"Конкурентоспособност"
Автор: Десислава Лещарска
Текст: Проектите по всяка оперативна програма да бъдат обезпечени от отделни гаранционни
фондове, поиска Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на Българската банка за
развитие и зам.-председател на асоциацията на банките. Гаранционните фондове да покриват
до 80% от риска по кредита на предприятията, избрани да изпълняват европроект, посочи
Ягодин по време конференцията. Мярката ще осигури бърз
и лесен достъп до кредити и банкови гаранции в условията на криза и ще е от особена полза за
малки и средни фирми, които не разполагат с материални активи за обезпечаване на заема
(фирми в сферата на информационните технологии например). До края на годината ще
заработи гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) механизъм на българското правителство и Европейската комисия, създаден да ускори
изпълнението на програмата. Това е схемата, която искаме да се приложи и за останалите
оперативни програми от началото на следващия програмен период 2014 -2020 г., посочи
Ягодин.
Фондът за земеделската програма е с капитал 237 млн. лв. и гарантира кредити на стойност 1.2
млрд. лв., отпускани от банки партньори.
Друга мярка за подобряване на работата с евро-фондовете и по-специално с програма
"Конкурентоспособност" е аутсорсинг на
Черен списък за фирмите в IT сектора
Създаването и публикуването на черен списък за IT компании, които не са спазили
ангажиментите си при изпълнение на проекти за електронно управление, предложи Валери
Борисов, зам.-министър на транспорта с ресор информационни технологии. Георги Ранделов,
генерален директор на "Майкрософт България" и зам.-председател на КРИБ, възрази, че не
може да има две наказания за едно и също нарушение. Не може да се забранява на фирми да
участват в нови търгове за е-проекти, ако вече са санкционирани за забавяне или лошо
изпълнение на предишен проект. Иначе мярката дойде от самия бранш, посочи Ранделов.
Борисов обясни, че черният списък няма за цел да "изключва" компаниите от търгове за
обществени поръчки, ами ще служи за "обществено порицание".
част от дейностите по одобрение на проектите. За това се обявиха както от асоциацията на
банките, така и от КРИБ. По думите на Ягодин много често управляващият орган (в
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) одобрява проект по програма
"Конкурентоспособност" на дадена компания, но при явяването й в банката за кредит се
оказва, че проектът не е устойчив или пък фирмата не разполага с необходимото обезпечение.
Това може да се избегне, ако банките се включат в предварителния етап по оценка на
проектите и стабилността на компаниите.
Министърът по еврофондовете Томислав Дончев и регионалният министър Лиляна Павлова
обявиха, че нямат нищо против идеята, но тя е свързана с някои предизвикателства, които
могат да се окажат непреодолими за банкова или не-банкова организация. Когато стигнем до
момента, че част от финансовите корекции за нарушения по одобрени проекти могат да са за
сметка на въпросната организация, тя бързо се отказва, коментира Дончев. Павлова каза, че
желанието на банките да участват в процеса по усвояване на еврофондовете е по-голям на
приказки, отколкото на практика. Това се е видяло на конкурса за банка - управител на парите
по механизма "Джесика", когато са се явили едва три кандидата, каза регионалният министър.
Тя обясни, че включването на външна организация в процеса на усвояване на еврофондове е
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Резюме: Проектите по всяка оперативна програма да бъдат обезпечени от отделни
гаранционни фондове, поиска Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на Българската
банка за развитие и зам.-председател на асоциацията на банките. Гаранционните фондове да
покриват до 80% от риска по кредита на предприятията, избрани да изпълняват европроект,
посочи Ягодин по време конференцията. Мярката ще осигури бърз
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свързано със създаването на една "доста бюрократична система", а заплащането на тази
услуга може би няма да е от порядъка, с който банките са свикнали да работят.
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Резюме: Още през първото тримесечие на 2013 година ще стартира процедура "Внедряване на
иновациите в предприятията' по ОП Конкурентоспособност. Бюджетът е 45 милиона лева като
от него могат да се възползват малки и средни предприятия, които възнамеряват да внедрят в
дейността си иновационни продукти, собствени или придобити.
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Заглавие: Идват 45 милиона лева за иновации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Още през първото тримесечие на 2013 година ще стартира процедура „Внедряване на
иновациите в предприятията” по ОП Конкурентоспособност. Бюджетът е 45 милиона лева
като от него могат да се възползват малки и средни предприятия, които възнамеряват да
внедрят в дейността си иновационни продукти, собствени или придобити. Минималният размер
на един бенефициент е 100 хиляди лева, а максималният - 3 милиона лева. Сумите могат да се
разходват за покупка на специален софтуер, ново оборудване, заплащане на консултантски
услуги и др.
03.12.2012 г.
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Резюме: 350 милиона евро получиха българските фирми по оперативна програма
"Конкурентоспособност". Сключените договори за периода май-ноември са 492. Това означава,
че средно по 40-50 милиона евро всеки месец са влизали по сметките на нашите компании.
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев вчера в
Пловдив. Той откри 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП
"Конкурентоспособност".
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Заглавие: Министърът на икономиката: Вкарваме всеки месец по 50 млн. евро във
фирмите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: 350 милиона евро получиха българските фирми по оперативна програма
"Конкурентоспособност". Сключените договори за периода май-ноември са 492. Това
означава, че средно по 40-50 милиона евро всеки месец са влизали по сметките на нашите
компании. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
вчера в Пловдив. Той откри 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП
"Конкурентоспособност". Само за последните шест месеца сме платили на фирмите повече
пари, отколкото за последните шест години, пресметна министърът. До края на годината
реализацията по оперативната програма ще достигне 84 процента, която я прави една от
най-добре работещите в България. Засега с пониска скорост се движи програмата за енергийна
ефективност. Там има заложен огромен финансов ресурс -150 милиона евро безвъзмездна
помощ и още 150 милиона от Европейската банка за възстановяване и развитие, припомни
министърът на икономиката. От края на юни досега по тази програма има подадени едва 14
проектни предложения. Причината е, че схемата работи по малко по-особен модел - извършват
се всички дейности и чак накрая се подава проектно предложение. А това отнема между 4 и 6
месеца, така че около Нова година компаниите вече би трябвало да имат достатъчно готовност,
оптимист е Делян Добрев. От следващия програмен период се променя схемата и при
"покупката" на иновации. Бизнесът ще поръчва с ваучери нужните му разработки, а не както
беше досега - научните институти разработват иновации и едва след това им търсят пазар,
обясни на форума министърът на икономиката Делян Добрев.
01.12.2012
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 03.12.2012
Източник: www.actualno.com
Връзка: http://business.actualno.com/Prezidentyt-Do-2020-godina-v-Bylgarija-shte-se-investirat-45mlrd-evro-video-news_408899.html
Брой думи: 255
Резюме: Разполагаме със сериозен потенциал, който трябва да се надгради. България не е
износител на суровини и мозъци, а на готови продукти. Това каза президентът Росен
Плевнелиев по време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у
нас и правителството.
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Заглавие: Президентът: До 2020 година в България ще се инвестират 45 млрд. евро
(видео)
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Разполагаме със сериозен потенциал, който трябва да се надгради. България не е
износител на суровини и мозъци, а на готови продукти. Това каза президентът Росен
Плевнелиев по време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у
нас и правителството.
„Радвам се, че имаме ясни приоритети и постигаме напредък по тях. Пътят пред нас е ясен –
това е пътят на модернизацията на страната. България 2020 е на финалната права”, каза
президентът. Той отбеляза, че очаква до 2020 г. в България да се инвестират 45 млрд. евро.
Същевременно финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да съобщи
публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският бизнес ще
може по-добре да планира развитието си.
Реформите са необходимо условие за растеж. Това заяви и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев. Той даде пример за растеж с три реформи, прокарани от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Това са сформирането на
единен орган за подземните богатства, промяна на работата по ОП "Конкурентоспособност" и
преместването на държавната администрация.
Според европейския комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция
при кризи Кристалина Георгиева България изглежда стабилна и финансово дисциплинирана в
очите на европейците.
Днес виждаме свиване на финансите в частния и държавния сектор. Има и срив на доверието
от страна на бизнеса. Затова е редно всеки да си прави сметката, смята Георгиева и уточни, че
тя например не е взела жилищна ипотека в САЩ, защото не може да си го позволи.
Какво още казаха държавниците ни и на какво наблегнаха - научете в Expert.bg.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.actualno.com
Връзка:
http://bulgaria.actualno.com/Fajnenshyl-Tajms-pomaga-v-reklamata-na-investicionnitevyzmojnosti-u-nas-news_408917.html
Брой думи: 255
Резюме: Сериозна кампания за рекламиране на инвестиционните възможности в България
беше стартирана от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Партньори са имена като
водещата бизнес медия „Файненшъл таймс” и медийна агенция “Медиа Планинг Груп” - в
обединение “Файненшъл Таймс – Медиа Планинг Груп”, а финансова подкрепа се дава в
рамките на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013
година.
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Заглавие: "Файненшъл Таймс" помага в рекламата на инвестиционните възможности у
нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Сериозна кампания за рекламиране на инвестиционните възможности в България беше
стартирана от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Партньори са имена като водещата
бизнес медия „Файненшъл таймс” и медийна агенция “Медиа Планинг Груп” - в обединение
“Файненшъл Таймс – Медиа Планинг Груп”, а финансова подкрепа се дава в рамките на ОП
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 година.
Париж бе домакин на първото от серията международни събития, промотиращи
инвестиционните възможности на България с цел привличане на преки чуждестранни
инвестиции в страната.
Фокус на дискусията бе обсъждане на някои ключови сектори за страната – „Информационни и
комуникационни технологии”, „Транспортно оборудване и машиностроене” и „Аутсорсинг на
бизнес процеси”, „Храни и земеделие”.
“Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това”, сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе.
България притежава редица предимства като инвестиционна дестинация, но качествата на
страната са относително слабо познати в чужбина. С цел да се увеличи ръста на преки
чуждестранни инвестиции в страната, следва да се промотират и популяризират нейните
предимства сред целевите аудитории – представители на бизнеса от трите ключови пазари
Европа, Северна Америка и Азия. Серията от събития, организирани съвместно от БАИ и
обединение „Файненшъл таймс – Медиа Планинг Груп”, ще бъдат посветени на атрактивните
инвестиционните възможности на България и ще допринесат за осъществяване на директен
контакт между представители на българските институции, частен сектор и потенциални
инвеститори от цял свят.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.banks.dir.bg
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/12/03/news12539864.html
Брой думи: 442

Заглавие: Дянков иска визия от министри, дава приоритети
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Всички министри да декларират какви реформи биха направили, ако останат на поста си
в следващия кабинет, настоя финансовият министър Симеон Дянков. Той представи 7 основни
приоритета пред икономиката ни.
Дянков говори по време на седмата годишна среща на бизнеса с правителството, съобщи
Дарик. На форума са всички министри от кабинета с изключение на премиера и министрите,
които са с него при посещението му в САЩ. „За да има сигурност и като се ходи на избори,
всъщност да се знае ние за какво гласуваме", аргументира се финансовият министър.
По думите му колкото по-рано това се направи, толкова по-добре, за да не е част от една
популистка политическа кампания, както от време на време това се случва. "Да се каже: ние
искаме това да направим, това направихме, това не успяхме", каза той.
Дянков начерта седем основни приоритета, които са важни в следващите месеци. Първият от
тях е и да имаме изпълним бюджет, което според Дянков ще се случи още тази седмица.
Второто важно нещо е правителството да се разплаща навреме, като в момента дълговете на
държавата към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеният ДДС - 210 млн. лева. Третият и
четвъртият приоритет са да се намали бюрокрацията и да се подпомогне излизането на чужди
пазари на българския бизнес.
Туризмът е приоритет номер пет, според Дянков. Той допълни, че и спортният туризъм скоро
ще бъде развит у нас, след като до края на следващата година ще има още една голяма
спортна зала в Пловдив. Шестият важен приоритет е да се стимулира администрацията да
работи добре с бизнеса. Седмият приоритет е министрите да декларират каква визия имат за
ресорите си и какво биха направили, ако запазят постовете си.
Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро. Това пък заяви министърът на икономиката Делян
Добрев по време на срещата. Според министъра, за да бъде постигнат ръст на икономиката на
България, е необходимо да има повече инвестиции. Това може от една страна да стане като се
използва ресурсът по оперативна програма "Конкурентоспособност". Друга възможност са
промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Добрев припомни, че сега страната ни
активно се представя като инвестиционна дестинация в различни държави, което също
подпомага привличането на инвестиции.
Според министъра възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа и
пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия. Иновациите също според
Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни. Министърът смята, че са необходими и
реформи в държавните структури, които подкрепят в България експортноориентираните
предприятия и експорта и тези, които се занимават с иновации, като целта е да има обособени
звена - органи, които да помагат на бизнеса от тези сфери.
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Резюме: Всички министри да декларират какви реформи биха направили, ако останат на поста
си в следващия кабинет, настоя финансовият министър Симеон Дянков. Той представи 7
основни приоритета пред икономиката ни.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.dnes.bg
Връзка:
http://www.dnes.bg/bulgaria/2012/12/03/dobrev-obiasni-kak-shte-postignem-ryst-naikonomikata.174494
Брой думи: 268
Резюме: Ще се работи за повече инвестиции, износ и стимулиране на потреблението
Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата година,
обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща между
държавата и бизнеса.
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Заглавие: Добрев обясни как ще постигнем ръст на икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ще се работи за повече инвестиции, износ и стимулиране на потреблението
Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата година,
обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща между
държавата и бизнеса.
Ръст на икономиката ще дойде с идването на повече инвестиции. Един от източниците е ОП
„Конкурентоспособност”, коментира още икономическият министър. Според него поне 1,5
млрд. лева могат да дойдат от европейските програми в помощ на иновациите у нас.
Освен това много важно е и насърчаването на инвестициите, което може да стане чрез
приетите промени в Закона за инвестициите през миналата седмица. Една от мерките
например е поемането на социалните осигуровки за големите инвеститори у нас. „Това
намалява разхода за човешки ресурси със 17,4%”, допълни още Добрев.
Според икономическия министър ръст на икономиката ще дойде още от стимулирането на
вътрешното потребление.
Правителството ще работи още и за активизиране на износа. Това ще бъде и мярка за
следващия програмен период, която ще заложи правителството, обясни още Добрев. Той
отново отчете, че трябва да се промени структурата на износа и да бъдат подпомогнати
експортно ориентираните предприятия.
Туризмът също е сектор, който може да донесе ръст на икономиката. На много места
привличането на нови туристи обаче е ограничено. „На "Слънчев бряг" местата на плажа са
ограничени на фона на 250-те хиляди легла в хотелите в курорта”, допълни Добрев. Но има
ниши, като СПА туризма, които тепърва могат да се използват, смята той.
Икономическият министър подчерта още и възможността за излизането на нови пазари, какъвто
е китайският например. При последното посещение на Добрев в Китай беше отчетен сериозен
интерес към България като туристическа дестинация.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.dnes.bg
Връзка:
http://www.dnes.bg/business/2012/12/03/informacionni-tehnologii-zemedelie-i-autsorsingprivlichat-investitori-ot-franciia.174548
Брой думи: 276
Резюме: Агенцията по инвестиции представя възможностите за бизнес в България пред
инвеститори от различни държави
Информационните технологии, транспортът, аутсорсингът и земеделието бяха основните теми,
обсъждани по време на международен форум, посветен на инвестиционните предимства на
България, проведен в Париж.
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Заглавие: Информационни технологии, земеделие и аутсорсинг привличат инвеститори
от Франция
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Агенцията по инвестиции представя възможностите за бизнес в България пред
инвеститори от различни държави
Информационните технологии, транспортът, аутсорсингът и земеделието бяха основните теми,
обсъждани по време на международен форум, посветен на инвестиционните предимства на
България, проведен в Париж.
Събитието е част от инициатива за представянето на страната ни пред чуждестранни
инвеститори,
финансирана
по
оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 година“. Проектът се
осъществява от Българската агенция за инвестиции (БАИ).
В рамките на програмата предстоят още срещи с инвеститори – в Мюнхен (4 декември) и
Лондон (5 декември). През следващата година пък ще бъдат организирани още шест кръгли
маси и две конференции в Северна Америка (Ню Йорк, Чикаго и Сан Хосе) и Азия (Токио, Сеул
и Хонг Конг).
Събитието в Париж събра на едно място представители на бизнеса и на български институции.
То се проведе под формата на кръгла маса с панелна дискусия и активни дебати по различни
акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните възможности на
страната ни като инвестиционна дестинация.
“Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това”, сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе.
Мнението му беше подкрепено и от Рено Шамонал, изпълнителен директор на Danone за
България, който сподели, че в действителност историята на България винаги е била изпълнена
с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които намират
решения.
Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които
спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/12/03/1959135_dnes_shte_se_provede_sedmata_godishna_sre
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Резюме: Седмата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от "Капитал", ще
се проведе днес. От представителите на властта ще участват президентът Росен Плевнелиев,
еврокомисарят Кристалина Георгиева и министрите на финансите Симеон Дянков, на
икономиката Делян Добрев, на регионалното развитие Лиляна Павлова и по управлението на
европейските средства Томислав Дончев.
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Заглавие: Днес ще се проведе Седмата годишна среща на бизнеса с правителството
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Седмата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от "Капитал", ще се
проведе днес. От представителите на властта ще участват президентът Росен Плевнелиев,
еврокомисарят Кристалина Георгиева и министрите на финансите Симеон Дянков, на
икономиката Делян Добрев, на регионалното развитие Лиляна Павлова и по управлението на
европейските средства Томислав Дончев.
Сред дискутираните теми ще бъдат "Откъде ще дойде растежът на икономиката", "Какво ще
прави правителството, за да изпълни обещанията си за вдигане на доходите", както и "Какви ще
са ролята и очакванията на бизнеса" и "Как да се постигне баланс в изборна година".
Ще бъдат обсъдени и въпроси, като "Новите пари от Европа – накъде след магистралите", "Кои
ще са разликите с настоящия период, какви схеми могат да бъдат използвани и за какво да се
готви бизнесът", "Как ще се промени програма "Конкурентоспособност", за да има ефект
върху бизнеса" и "Как ще се облекчат процедурите и какво ще се направи, за да не се бавят
парите".
Организатор на събитието е вестник "Капитал", а партньор КРИБ.
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Заглавие: Реформата - необходимо условие за растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у нас
и правителството финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да съобщи
публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският бизнес ще
може по-добре да планира развитието си
Реформите са необходимо условие за растеж. Това заяви и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от БГНЕС.
Добрев даде пример за растеж с три реформи, прокарани от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма (МИЕТ).
Първо, от май 2011 г. България има единен орган за подземните богатства. Преди бизнесът
обикаляше от министерство на министерство и ние наследихме 1100 преписки заради този
проблем, каза Добрев. В момента след година и 3-4 месеца имаме само около 100 преписки,
върху които още работим, добави той. Днес секторът дава около 5% от БВП, увеличихме
приходите в бюджета два пъти повече, повишихме заетостта. Това е реформа, довела до ръст,
обобщи той.
Втората реформа е по ОП "Конкурентоспособност". Там МИЕТ е сключило 492 договора с
малките и средни предприятия (МСП) с общо сума по тях 700 млн. лв. безвъзмездна помощ. От
май месец досега министерството е платило повече средства за българските МСП, отколкото
за периода 2007-2012 г. Средният срок на плащане беше от 3 до 6 месеца – стартирана е и
програмата "Енергийна ефективност".
Третата реформа, която още не е дала плодове, е идеята за преместване на държавната
администрация, изброи Добрев. Преместихме ресор „туризъм” в Пловдив, 50% от служителите
напуснаха. За тях направихме конкурси при голям успех. В сектора на туризма като доказана
туристическа дестинация за нас трябва да се стремим към големите пазари като Китай и
Япония. Голям е потенциалът и на културно-историческия туризъм, посочи министърът.
Подготвили сме законови промени за насърчаване на инвестициите, за да получат
инвеститорите статут на временно пребиваващи или да получат гражданство, отбеляза Добрев.
Следващата година възнамеряване на постигнем 3 млрд. евро инвестиции и сме подготвили
специален продукт "България" с придружаващ маркетинг за него.
Трябва да се насочим с износа си към държавите, които регистрират огромни икономически
ръстове - Китай, Индия, Турция и др, счита икономическият министър.
По отношение на иновациите той каза, че трябва да се подкрепи секторът чрез оперативната
програма. Туризмът също трябва да продължи да расте, използвайки нишите, които искаме да
развиваме.
Според европейския комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция
при кризи Кристалина Георгиева България изглежда стабилна и финансово дисциплинирана в
очите на европейците.
Днес виждаме свиване на финансите в частния и държавния сектор. Има и срив на доверието
от страна на бизнеса. Затова е редно всеки да си прави сметката, смята Георгиева и уточни, че
тя например не е взела жилищна ипотека в САЩ, защото не може да си го позволи.
За 2012 година икономиката еврозоната се свива-минус 0.4%, България – с 0.8%. Прогнозата за
растежа за 2013 г. за еврозоната е 0.1%, за България- 1.4%. Все пак, тук имаме и позитиви,
поясни тя. Да видим какво сме постигнали - основно две неща, макар и трудно. Взехме
ключовите политически решения, за да може еврозоната да се справи с кризата. Имаме
европейски механизъм за стабилност, сложихме възглавничка за нашата икономика, имаме
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Резюме: По време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у
нас и правителството финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да
съобщи публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският
бизнес ще може по-добре да планира развитието си
Реформите са необходимо условие за растеж. Това заяви и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от БГНЕС.
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предложение на ЕК за банков съюз, за гарантиране на депозитите, за облагане на
транзакциите.
Продължава макроикономическото балансиране на Европа, а ние в България намалихме
дисбалансите и имаме по-добра конкурентоспособност, смята Георгиев. Защото бяха
направени структурни реформи - в пенсионната система, при либерализиране на пазара на
труда, тези неща се случиха и този напредък трябва да продължи. Запазваме приоритетите,
които определихме- възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката - стимулиране
растежа и конкурентоспособността, намаляване на безработицата.
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Резюме: София. За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата
годишна среща на бизнеса с правителството, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
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Заглавие: Министър Делян Добрев: За да има ръст в икономиката, трябва да има повече
инвестиции
Подзаглавие:
Автор: Златина Димитрова
Текст: София. За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата
годишна среща на бизнеса с правителството, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Това може
да бъде постигнато с повече инвестиции, програма „Конкурентоспособност”, насърчаване на
инвестициите, каза министърът. Бюджетът за следващата година е важен, защото стимулира
потреблението и увеличава доходите за най-уязвимите групи. Добрев изтъкна значението на
износа за ръста на икономиката. Той посочи, че еврозоната е в рецесия, а 72% от износа на
България е за страни от еврозоната. „Какво трябва да направим – тези 28%, които са към други
държави, да ги направим много повече – да диверсифицираме риска”, каза Добрев.
Стокообменът между България, Европейския съюз и Китай е 300 млрд. евро. Трябва да се
стимулира бизнесът да открие нови пазари, на които да расте с големи темпове. „Ние сме
малка отворена икономика. Не отбележим ли голям ръст на износа, не можем да регистрираме
ръста, на който се надяваме”, каза Добрев. Трябва да се работи в посока иновации. По ОП
„Конкурентоспособност” ще се борим за колкото се може повече средства за периода 20142020 г. Това не се базира на пазарлък, а на това доколко добре ще докажем, че нашият бизнес
има нужда от тези средства. Това, което трябва да направим за следващия програмен период –
да имаме определена специализация, на първо място това са иновациите, каза още министър
Делян Добрев. Съществува и идея за въвеждане на ваучерна схема. „Това, което ние трябва да
направим, е да дадем парите на бизнеса и той да каже на науката: ето това е иновацията, от
която имам нужда. В този смисъл искаме да имаме много проста ваучерна схема”, каза Добрев.
Втори приоритет на министерството е енергийна ефективност за малки и средни предприятия.
Не можем да бъдем конкурентни, ако не инвестираме в енергийна ефективност, каза Добрев.
Важна е подкрепата за предприятия, които превръщат суровините в стоки с добавена стойност.
В следващия програмен период трябва да подпомогнем експортните фирми, каза Добрев. Той
призова бизнесът да дава идеи за провеждането на реформи, които да са в подкрепа на
експортните фирми.
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Заглавие: Делян Добрев: Приходите от концесии през 2012 г. са 180 млн. лв., докато през
2010 г. са били едва 40 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор: Златина Димитрова
Текст: София. Приходите от концесии през 2012 г. са 180 млн. лв., докато през 2010 г. са били
едва 40 млн. лв. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев
по време на Седмата годишна среща на бизнеса с правителството, предаде репортер на
Агенция „Фокус”. По думите на Добрев - това се дължи на реформата в сектора - създаване на
единен орган за подземните богатства. Създадохме заетост - в момента секторът представлява
над 5% от БВП и осигурява заетост на 300 000 души. В процес на наемане са още 5000 души за
концесиите и ще се инвестират над 4 - 5 млн. лв. за развиване на тези концесии. „Това е
реформа – тя води до ръст, инвестиции, заетост. Наистина води до растеж”, каза Добрев.
Делян Добрев отбеляза, че по ОП „Конкурентоспособност” са сключени 492 договора с малки
и средни предприятия от май тази година до днес. Договорите са на стойност 700 млн. лв.
безвъзмездна помощ.
„Освен безвъзмездната помощ, фирмите дават също 400 - 500 млн. лв. Това означава, че само
за последните 6 месеца допълнителните инвестиции в българската икономика са над 1 млрд.
лв., да не говорим за разкритите работни места, каза Добрев.
До края на ноември на малкия и средния бизнес са изплатени повече средства, отколкото за
периода от 2007 г. до началото на 2012 г. В момента най-бавните плащания по междинни и
окончателни отчети са за 40 дни, като най-често успяваме за 20 дни - каза Добрев.
Стартирахме програмата енергийна ефективност и там имаме ресурс от 300 млн. евро., които,
до средата на следващата година, ще са 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн. евро от
европейската програма за мостово развитие.
Третата реформа, която все още не е дала плодове, това е идеята за преместване на
държавната администрация, каза Добрев. Преместихме ресор Туризъм в Пловдив. Близо 50%
от служителите напуснаха, каза още той, като допълни, че на мястото на напусналите
служители са назначени по-подготвени хора. Добрев изтъкна, че реформата е значима, за да се
подчертае значението на туризма.
Ние сме държава от около 7 млн. души и около 7 млн. туристи идват на година, от които около
90% са концентрирани на Черноморието и зимните курорти. Годишно 70 млн. китайци пътуват в
целия свят и близо 80 милиона,каза Добрев. От пазар като със 70 млн. туристи, ние
привличаме 20 000, а имаме предпоставки да привличаме повече, посочи Добрев. Той даде
пример с мускалчетата с розово масло, към които е имало много голям интерес при
посещенията на Добрев в Китай. Китайските туроператори са изключително заинтересовани от
българското розово масло, от спа туризма, от киселото мляко, каза още министърът.
Интересуват се от културно-историческия туризъм. Слънчев бряг има 250 000 легла –
потенциалът там определено сме го изчерпили, докато потенциалът за културен и спа-туризъм
е почти неограничен, отбеляза Добрев.
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Резюме: София. Приходите от концесии през 2012 г. са 180 млн. лв., докато през 2010 г. са
били едва 40 млн. лв. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев по време на Седмата годишна среща на бизнеса с правителството, предаде репортер
на Агенция „Фокус”. По думите на Добрев - това се дължи на реформата в сектора - създаване
на единен орган за подземните богатства.
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Резюме: София. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще
представи предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от министерството. На 4 декември 2012 г. в Мюнхен министър
Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – The strategic business
destination in Central and Eastern Europe”.
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Заглавие: Министър Делян Добрев ще представи България като инвестиционна
дестинация на форуми в Мюнхен и Лондон
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще
представи предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от министерството. На 4 декември 2012 г. в Мюнхен министър
Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема „Investing in Bulgaria – The strategic business
destination in Central and Eastern Europe”.
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред
акцентите на конференцията на 6 декември 2012 г. ще бъдат изборът на България като
инвестиционна дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на
икономиката. На срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните
технологии Ивайло Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за
инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов.
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс”, с
финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност“.

40

Дата: 03.12.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/dobrev-posochi-pet-oblasti-koito-shteosiguriat-ryst-na-ikonomikata,143684/
Брой думи: 272
Резюме: Правителството ще работи за повече инвестиции, за активизиране на износа и
стимулиране на вътрешното потребление
Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата година,
обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща между
държавата и бизнеса.
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Заглавие: Добрев посочи пет области, които ще осигурят ръст на икономиката
Подзаглавие:
Автор: Деляна Петкова
Текст: Правителството ще работи за повече инвестиции, за активизиране на износа и
стимулиране на вътрешното потребление
Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата година,
обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща между
държавата и бизнеса.
Ръст на икономиката ще дойде с идването на повече инвестиции. Един от източниците е ОП
„Конкурентоспособност”, коментира още икономическият министър. Според него поне 1,5
млрд. лева могат да дойдат от европейските програми в помощ на иновациите у нас.
Освен това много важно е и насърчаването на инвестициите, което може да стане чрез
приетите промени в Закона за инвестициите през миналата седмица. Една от мерките
например е поемането на социалните осигуровки за големите инвеститори у нас. „Това
намалява разхода за човешки ресурси със 17,4%”, допълни още Добрев.
Според икономическия министър ръст на икономиката ще дойде още от стимулирането на
вътрешното потребление.
Правителството ще работи още и за активизиране на износа. Това ще бъде и мярка за
следващия програмен период, която ще заложи правителството, обясни още Добрев. Той
отново отчете, че трябва да се промени структурата на износа и да бъдат подпомогнати
експортно ориентираните предприятия.
Туризмът също е сектор, който може да донесе ръст на икономиката. На много места
привличането на нови туристи обаче е ограничено. „На "Слънчев бряг" местата на плажа са
ограничени на фона на 250-те хиляди легла в хотелите в курорта”, допълни Добрев. Но има
ниши, като СПА туризма, които тепърва могат да се използват, смята той.
Икономическият министър подчерта още и възможността за излизането на нови пазари, какъвто
е китайският например. При последното посещение на Добрев в Китай беше отчетен сериозен
интерес към България като туристическа дестинация.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/informacionni-tehnologii-zemedelie-i-autsorsingprivlichat-frenski-investitori,143723/
Брой думи: 281
Резюме: Агенцията по инвестиции представя възможностите за бизнес в България пред
инвеститори от различни държави
Информационните технологии, транспортът, аутсорсингът и земеделието бяха основните теми,
обсъждани по време на международен форум, посветен на инвестиционните предимства на
България, проведен в Париж.
Заглавие: Информационни технологии, земеделие и аутсорсинг привличат френски
инвеститори
Подзаглавие:
Автор: Андрей Любенов
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Текст: Агенцията по инвестиции представя възможностите за бизнес в България пред
инвеститори от различни държави
Информационните технологии, транспортът, аутсорсингът и земеделието бяха основните теми,
обсъждани по време на международен форум, посветен на инвестиционните предимства на
България, проведен в Париж.
Събитието е част от инициатива за представянето на страната ни пред чуждестранни
инвеститори,
финансирана
по
оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 година“. Проектът се
осъществява от Българската агенция за инвестиции (БАИ).
В рамките на програмата предстоят още срещи с инвеститори – в Мюнхен (4 декември) и
Лондон (5 декември). През следващата година пък ще бъдат организирани още шест кръгли
маси и две конференции в Северна Америка (Ню Йорк, Чикаго и Сан Хосе) и Азия (Токио, Сеул
и Хонг Конг).
Събитието в Париж събра на едно място представители на бизнеса и на български институции.
То се проведе под формата на кръгла маса с панелна дискусия и активни дебати по различни
акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните възможности на
страната ни като инвестиционна дестинация.
“Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това”, сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе.
Мнението му беше подкрепено и от Рено Шамонал, изпълнителен директор на Danone за
България, който сподели, че в действителност историята на България винаги е била изпълнена
с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които намират
решения.
Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които
спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.
По статията работи:
Андрей Любенов
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Брой думи: 344
Резюме: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният
министър Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време
на седмата среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират
държавните структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия.
Другата „неясна" реформа за министър Добрев са иновациите. Чуйте какво каза Делян Добрев
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи.
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Заглавие: Трябват реформи за структурите, подкрепящи експорта, и за иновациите,
смята Добрев
Подзаглавие:
Автор: Марта Младенова
Текст: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър
Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата
среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните
структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата „неясна"
реформа за министър Добрев са иновациите. Чуйте какво каза Делян Добрев
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия какво трябва
да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да направим
реформа в държавните структури, които подкрепят експортноориентираните предприятия,
които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа? Не знаем.
Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно кое трябва да
подкрепи, с какво трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено", каза
министърът. Добрев обясни, че има възможности по „Техническа помощ" по ОП
"Конкурентоспособност" звеното да бъде подкрепено, така че да стане първи помощник на
българските предприятия, които искат да излязат на външните пазари.
Втората сфера, в която министърът би искал да се направят реформи, са иновациите. „Нямаме
орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с иновациите. Трябва ни нещо
като единният орган за подземните богатства или единният орган по ОП
"Конкурентоспособност" с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, която
направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се сулчи с експортноориентираните
предприятия и иновациите", каза Добрев.
В рамките на изказването си Добрев представи предстоящата си програма за пътувания като
опит за подпомагане на бизнес връзките на българските компании с чужди партньори.
Икономическият министър заяви, че ще работи за по-енергийноефективна реформа, което ще
стане и със следващата оперативна програма, управлявана от неговото министерство. Другият
опорен пункт в нея ще бъде раздаването на ваучери за иновации на бизнеса, като те няма да
бъдат на принципа „даваме едни пари за наука", а ще бъдат печелени от компании, които са
наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си.
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Източник: www.novini.dir.bg
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Брой думи: 344
Резюме: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният
министър Делян Добрев няма ясна визия как да стане това.
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Заглавие: Трябват реформи за структурите, подкрепящи експорта, и за иновациите,
смята Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър
Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата
среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните
структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата „неясна“
реформа за министър Добрев са иновациите. Чуйте какво каза Делян Добрев
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия какво трябва
да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да направим
реформа в държавните структури, които подкрепят експортноориентираните предприятия,
които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа? Не знаем.
Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно кое трябва да
подкрепи, с какво трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено“, каза
министърът. Добрев обясни, че има възможности по „Техническа помощ“ по ОП
“Конкурентоспособност“ звеното да бъде подкрепено, така че да стане първи помощник на
българските предприятия, които искат да излязат на външните пазари.
Втората сфера, в която министърът би искал да се направят реформи, са иновациите. „Нямаме
орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с иновациите. Трябва ни нещо
като единният орган за подземните богатства или единният орган по ОП
“Конкурентоспособност“ с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, която
направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се сулчи с експортноориентираните
предприятия и иновациите“, каза Добрев.
В рамките на изказването си Добрев представи предстоящата си програма за пътувания като
опит за подпомагане на бизнес връзките на българските компании с чужди партньори.
Икономическият министър заяви, че ще работи за по-енергийноефективна реформа, което ще
стане и със следващата оперативна програма, управлявана от неговото министерство. Другият
опорен пункт в нея ще бъде раздаването на ваучери за иновации на бизнеса, като те няма да
бъдат на принципа „даваме едни пари за наука“, а ще бъдат печелени от компании, които са
наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си.
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Заглавие: Правете повече инвестиции, призова Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът се похвали с повече събрани пари от концесии
За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата годишна среща на
бизнеса с правителството.
“Приходите от концесии през 2012 г. са 180 млн. лв., докато през 2010 г. са били едва 40 млн.
лв. Това се дължи на създаването на единен орган за подземни богатства, създадената
заетост. Това е реформа тя води до ръст, инвестиции, заетост. Наистина води до растеж“,
допълни той.
Министър Добрев каза още, че трябва да се работи за иновации, за да имаме определена
специализация. По ОП Конкурентоспособност ще се борим за колкото се може повече
средства за периода 2014-2020 г., казва той.
По ОП Конкурентоспособност са сключени 492 договора с малки и средни предприятия от
май 2012 до днес.
„Освен безвъзмездната помощ, фирмите дават също 400 - 500 млн. лв. Това означава, че само
за последните 6 месеца допълнителните инвестиции в българската икономика са над 1 млрд.
лв., да не говорим за разкритите работни места, каза Добрев.
До края на ноември на малкия и средния бизнес са изплатени повече средства, отколкото за
периода от 2007 г. до началото на 2012 г., отмете той
Добрев изтъква значението на износа за ръста на икономиката. „Ние сме малка отворена
икономика. Не отбележим ли голям ръст на износа, не можем да регистрираме ръста, на който
се надяваме”.
Еврозоната е в рецесия, а 72% от износа на България е за страни от еврозоната. Стокообменът
между България, Европейския съюз и Китай е 300 млрд. евро. Трябва да се стимулира
бизнесът да открие нови пазари, на които да расте с големи темпове.
Стартирала е програма за енергийна ефективност с ресурс от 300 млн. евро. Важна е
подкрепата за предприятия, които превръщат суровините в стоки с добавена стойност.
Съществува и идея за въвеждане на ваучерна схема.
„Това, което ние трябва да направим, е да дадем парите на бизнеса и той да каже на науката:
ето това е иновацията, от която имам нужда. В този смисъл искаме да имаме много проста
ваучерна схема”, каза Добрев.
Що се отнася до подпомагането на експортните фирми, министърът призова бизнеса да дава
идеи за провеждането на реформи, които да са в подкрепа на експортните фирми.
Идеята за преместване на държавната администрация е една от приоритетните за
Министерството, каза той.
"Преместихме ресор Туризъм в Пловдив. Близо 50% от служителите напуснаха", пресметна
Добрев, като допълни, че на мястото на напусналите служители са назначени по-подготвени
хора.
Във връзка с туризма, Добрев каза, че имаме предпоставки да привличаме повече туристи.
"Ние сме държава от около 7 млн. души и около 7 млн. туристи идват на година, от които около
90% са концентрирани на Черноморието и зимните курорти. Слънчев бряг има 250 000 легла –
потенциалът там определено сме го изчерпили, докато потенциалът за културен и спа-туризъм
е почти неограничен", отбеляза Добрев.
Министърът сподели, че при посещението му в Китай е имало голям интерес към мускалчетата
с розово масло, както и към културно-историческия туризъм на страната ни.
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Резюме: Министърът се похвали с повече събрани пари от концесии
За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата годишна среща на
бизнеса с правителството.
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Резюме: По време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у
нас и правителството финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да
съобщи публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският
бизнес ще може по-добре да планира развитието си
Реформите са необходимо условие за растеж.
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Заглавие: Реформата - необходимо условие за растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у нас
и правителството финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да съобщи
публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският бизнес ще
може по-добре да планира развитието си
Реформите са необходимо условие за растеж. Това заяви и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от БГНЕС.
Добрев даде пример за растеж с три реформи, прокарани от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма (МИЕТ).
Първо, от май 2011 г. България има единен орган за подземните богатства. Преди бизнесът
обикаляше от министерство на министерство и ние наследихме 1100 преписки заради този
проблем, каза Добрев. В момента след година и 3-4 месеца имаме само около 100 преписки,
върху които още работим, добави той. Днес секторът дава около 5% от БВП, увеличихме
приходите в бюджета два пъти повече, повишихме заетостта. Това е реформа, довела до ръст,
обобщи той.
Втората реформа е по ОП Конкурентоспособност. Там МИЕТ е сключило 492 договора с
малките и средни предприятия (МСП) с общо сума по тях 700 млн. лв. безвъзмездна помощ.
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Резюме: Дянков иска всеки министър да си казва какви реформи ще прави при следващ
мандат
По време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у нас и
правителството финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да съобщи
публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският бизнес ще
може по-добре да планира развитието си
Реформите са необходимо условие за растеж.
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Заглавие: Реформата - необходимо условие за растеж (видео)
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Дянков иска всеки министър да си казва какви реформи ще прави при следващ мандат
По време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у нас и
правителството финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да съобщи
публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският бизнес ще
може по-добре да планира развитието си
Реформите са необходимо условие за растеж. Това заяви и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от БГНЕС.
Добрев даде пример за растеж с три реформи, прокарани от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма (МИЕТ).
Първо, от май 2011 г. България има единен орган за подземните богатства. Преди бизнесът
обикаляше от министерство на министерство и ние наследихме 1100 преписки заради този
проблем, каза Добрев. В момента след година и 3-4 месеца имаме само около 100 преписки,
върху които още работим, добави той. Днес секторът дава около 5% от БВП, увеличихме
приходите в бюджета два пъти повече, повишихме заетостта. Това е реформа, довела до ръст,
обобщи той.
Втората реформа е по ОП Конкурентоспособност. Там МИЕТ е сключило 492 договора с
малките и средни предприятия (МСП) с общо сума по тях 700 млн. лв. безвъзмездна помощ.
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Брой думи: 241
Резюме: София /КРОСС/ Първата по рода си професионална социална мрежа за кино,
телевизионни и гейм проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са
аниматорът Николай Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в
перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в индустрията
при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще
могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около най-новите им
начинания.
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Заглавие: Създават социална мрежа за кино
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Първата по рода си професионална социална мрежа за кино,
телевизионни и гейм проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са
аниматорът Николай Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в
перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в индустрията
при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще
могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около най-новите им
начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващи компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Резюме: За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата
годишна среща на бизнеса с правителството, предаде Агенция Фокус. Това може да бъде
постигнато с повече инвестиции, програма Конкурентоспособност, насърчаване на
инвестициите, каза министърът.
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Заглавие: Министър Добрев: За да има растеж, трябва да има повече инвестиции
Подзаглавие:
Автор:
Текст: За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции. Това каза министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата годишна среща на
бизнеса с правителството, предаде Агенция Фокус. Това може да бъде постигнато с повече
инвестиции, програма Конкурентоспособност, насърчаване на инвестициите, каза
министърът.
Бюджетът за следващата година е важен, защото стимулира потреблението и увеличава
доходите за най-уязвимите групи. Добрев изтъкна значението на износа за ръста на
икономиката. Той посочи, че еврозоната е в рецесия, а 72% от износа на България е за страни
от еврозоната.
„Какво трябва да направим – тези 28%, които са към други държави, да ги направим много
повече – да диверсифицираме риска”, каза Добрев. Стокообменът между България,
Европейския съюз и Китай е 300 млрд. евро. Трябва да се стимулира бизнесът да открие нови
пазари, на които да расте с големи темпове.
„Ние сме малка отворена икономика. Не отбележим ли голям ръст на износа, не можем да
регистрираме ръста, на който се надяваме”, каза Добрев.
Трябва да се работи в посока иновации. По ОП „Конкурентоспособност” ще се борим за
колкото се може повече средства за периода 2014-2020 г. Това не се базира на пазарлък, а на
това доколко добре ще докажем, че нашият бизнес има нужда от тези средства. Това, което
трябва да направим за следващия програмен период – да имаме определена специализация,
на първо място това са иновациите, каза още министър Делян Добрев. Съществува и идея за
въвеждане на ваучерна схема.
„Това, което ние трябва да направим, е да дадем парите на бизнеса и той да каже на науката:
ето това е иновацията, от която имам нужда. В този смисъл искаме да имаме много проста
ваучерна схема”, каза Добрев.
Втори приоритет на министерството е енергийна ефективност за малки и средни предприятия.
Не можем да бъдем конкурентни, ако не инвестираме в енергийна ефективност, каза Добрев.
Важна е подкрепата за предприятия, които превръщат суровините в стоки с добавена стойност.
В следващия програмен период трябва да подпомогнем експортните фирми, каза Добрев. Той
призова бизнесът да дава идеи за провеждането на реформи, които да са в подкрепа на
експортните фирми.
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Резюме: Правителството ще работи за повече инвестиции, за активизиране на износа и
стимулиране на вътрешното потребление
Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата година,
обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща между
държавата и бизнеса.
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Заглавие: Добрев посочи пет области, които ще осигурят ръст на икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството ще работи за повече инвестиции, за активизиране на износа и
стимулиране на вътрешното потребление
Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата година,
обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща между
държавата и бизнеса.
Ръст на икономиката ще дойде с идването на повече инвестиции. Един от източниците е ОП
„Конкурентоспособност”, коментира още икономическият министър. Според него поне 1,5
млрд. лева могат да дойдат от европейските програми в помощ на иновациите у нас.
Освен това много важно е и насърчаването инвестициите, което може да стане чрез приетите
промени в Закона за инвестициите през миналата седмица. Една от мерките например е
поемането на социалните осигуровки за големите инвеститори у нас. „Това намалява разхода
за човешки ресурси със 17,4%”, допълни още Добрев.
Според икономическия министър ръст на икономиката ще дойде още от стимулирането на
вътрешното потребление.
Правителството ще работи още и за активизиране на износа. Това ще бъде и мярка за
следващия програмен период, която ще заложи правителството, обясни още Добрев. Той
отново отчете, че трябва да се промени структурата на износа и да бъдат подпомогнати
експортно ориентираните предприятия.
Туризмът също е сектор, който може да донесе ръст на икономиката. На много места
привличането на нови туристи обаче е ограничено. „На "Слънчев бряг" местата на плажа са
ограничени на фона на 250-те хиляди легла в хотелите в курорта”, допълни Добрев. Но има
ниши, като СПА туризма, които тепърва могат да се използват, смята той.
Икономическият министър подчерта още и възможността за излизането на нови пазари, какъвто
е китайският например. При последното посещение на Добрев в Китай беше отчетен сериозен
интерес към България като туристическа дестинация.
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Резюме: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният
министър Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време
на седмата среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират
държавните структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия.
Другата „неясна“ реформа за министър Добрев са иновациите. Чуйте какво каза Делян Добрев
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи.
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Заглавие: Трябват реформи за структурите, подкрепящи експорта, и за иновациите,
смята Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър
Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата
среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните
структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата „неясна“
реформа за министър Добрев са иновациите. Чуйте какво каза Делян Добрев
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия какво трябва
да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да направим
реформа в държавните структури, които подкрепят експортноориентираните предприятия,
които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа? Не знаем.
Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно кое трябва да
подкрепи, с какво трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено“, каза
министърът. Добрев обясни, че има възможности по „Техническа помощ“ по ОП
“Конкурентоспособност“ звеното да бъде подкрепено, така че да стане първи помощник на
българските предприятия, които искат да излязат на външните пазари.
Втората сфера, в която министърът би искал да се направят реформи, са иновациите. „Нямаме
орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с иновациите. Трябва ни нещо
като единният орган за подземните богатства или единният орган по ОП
“Конкурентоспособност“ с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, която
направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се сулчи с експортноориентираните
предприятия и иновациите“, каза Добрев.
В рамките на изказването си Добрев представи предстоящата си програма за пътувания като
опит за подпомагане на бизнес връзките на българските компании с чужди партньори.
Икономическият министър заяви, че ще работи за по-енергийноефективна реформа, което ще
стане и със следващата оперативна програма, управлявана от неговото министерство. Другият
опорен пункт в нея ще бъде раздаването на ваучери за иновации на бизнеса, като те няма да
бъдат на принципа „даваме едни пари за наука“, а ще бъдат печелени от компании, които са
наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си.
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Резюме: Фокус на дискусията бяха ключови за страната сектори - ИТ, транспортно
машиностроене, аутсорсинг на бизнес процеси, храни и земеделие.
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Заглавие: Кръгла маса в Париж представи инвестиционните предимства на България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фокус на дискусията бяха ключови за страната сектори - ИТ, транспортно
машиностроене, аутсорсинг на бизнес процеси, храни и земеделие
На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V“ в Париж се проведе първото от серията
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от
Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс“ и
медийна агенция “Медиа Планинг Груп“ - в обединение “Файненшъл Таймс - Медиа Планинг
Груп“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика“ 2007 - 2013.
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Заглавие: Делян Добрев: Растеж се постига само с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата годишна среща
на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а".
Министър Добрев припомни, че от май 2011 г. функционира единен орган за управление на
подземните богатства, който улеснява значително работата на бизнеса. "Бяха наследени 1100
преписки и след година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази
реформа създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него
работят над 30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000. Увеличихме и
приходите от концесии за бюджета - 2012 г. ще завършим със 180 млн. лв., което е два пъти
повече от 2010 г., дори без внесения бонус от „Тотал”, заяви министър Добрев.
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма „Конкурентоспособност” през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. "Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лв. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са
допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити
работни места. От май до края на ноември са разплатени повече средства към българските
фирми от колкото за периода от 2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме
месечни разплащания от 40 млн. лв.", посочи министър Добрев. Той припомни и за
стартиралата програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” с ресурс от 300 млн. евро.
До средата на следващата година тези средства ще бъдат контрактувани, каза още той.
По думите на министър Добрев третата успешна реформа е преместването на ресор «Туризъм"
в Пловдив, което е доказателство за целенасочената политика на държавата. "90% от
туристите у нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти", заяви Делян Добрев и
посочи, че потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм.
Според него има предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и
Китай, които са пазар от 150 млн. души.
"През следващата година благодарение на оперативна програма „Конкурентоспособност” в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1,5 млрд. лв.", каза
министър Добрев. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и
чрез привличането на повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. "Създали сме предпоставки за следващата
година преките чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел",
каза още той.
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите. През следващия програмен
период средствата по оперативната програма ще са насочени към секторите, които носят
растеж, стана ясно още от думите на министъра пред представителите на бизнеса. Ще се
борим за повече средства за иновации, подобряване на енергийната ефективност и подкрепа
на предприятията, които превръщат суровините в продукти с висока добавена стойност,
подчерта Добрев. Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в
държавните структури, които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно
дефиниране на структура, която да се занимава с иновациите.
BLITZ
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Резюме: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата
годишна среща на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а".
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Резюме: Смятаме да над договорим 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.
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Заглавие: Ваучери за иновативни технологии?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Смятаме да над договорим 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.
Смятаме да над договорим 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 икономическият министър Делян Добрев по време на
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. За 6 месеца са разплатени повече средства отколкото за 6 години от старта на ОП. 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. Има 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
ОП "Конкурентоспособност". Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на
ОП "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.
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Резюме: Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови
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Заглавие: Добрев: 1.5 млрд евро ще получат фирми по ОП Конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. Така обобщи
министърът на икономиката Делян Добрев мерките, които правителството предприема за
следващата година пред участниците в годишната среща на бизнеса с правителството,
съобщава БНР.
1.5 милиарда евро инвестиции ще получат българските малки и средни предприятия по
програма "Конкурентоспособност". Създадени са предпоставки и за преки чуждестранни
инвестиции от около 3 милиарда евро, каза Добрев:
„Създали сме наистина един чудесен продукт. Продуктът е инвестиционна дестинация в
България. Това, което трябва да направим, е като го имаш продукта, да направим много
активен маркетинг точно на този продукт, който имаме.
В чужбина ние се опитваме да маркетираме този продукт, за да получим повече инвестиции”.
Второ - потребление. С бюджета за следващата година ние ще успеем да стимулираме
потреблението, защото увеличаваме доходите за най-уязвимите групи и от тази гледна точка
бюджетът е изключително важен за следващата година. Третата възможност за ръст на
икономиката е износът”, каза той.
Търсят се нови пазари за българския експорт извън Евросъюза, защото там икономиката е в
рецесия, а 78 на сто е износът ни за европейските пазари:
Тези останали 28%, които са към трети държави трябва да ги направим колкото се може
повече. Очевидно ние трябва да подкрепим българските предприятия така че те да открият
нови пазари и то тези пазари да са пазари, които растат и където ние ще можем да продължим
да растем с големи темпове.
Министър Добрев очерта и още един приоритет - културния и спа туризма:
При положение, че ние сме доказана туристическа дестинация, от пазар Китай например от 70
милиона туристи, ние привличаме 5 000. Китайските туроператори са изключително
заинтересовани от българското розово масло, от българското кисело мляко, от спа туризма.
Интересуват се от културно-историческия туризъм. Там е нашият потенциал, смята
министърът.
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Резюме: Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. Така обобщи
министърът на икономиката Делян Добрев мерките, които правителството предприема за
следващата година пред участниците в годишната среща на бизнеса с правителството.
1,5 милиарда евро инвестиции ще получат българските малки и средни предприятия по
програма “Конкурентоспособност“.
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Заглавие: 1,5 млрд евро ще получат фирми по ОП “Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. Така обобщи
министърът на икономиката Делян Добрев мерките, които правителството предприема за
следващата година пред участниците в годишната среща на бизнеса с правителството.
1,5 милиарда евро инвестиции ще получат българските малки и средни предприятия по
програма “Конкурентоспособност“. Създадени са предпоставки и за преки чуждестранни
инвестиции от около 3 милиарда евро, каза Добрев:
Създали сме наистина един чудесен продукт. Продуктът е инвестиционна дестинация в
България. Това, което трябва да направимл е като го имаш продукта, да направим много
активен маркетинг точно на този продукт, който имаме. В чужбина ние се опитваме да
маркетираме този продукт, за да получим повече инвестиции. Второ - потребление. С бюджета
за следващата година ние ще успеем да стимулираме потреблението защото увеличаваме
доходите за най-уязвимите групи и от тази гледна точка бюджетът е изключително важен за
следващата година. Третата възможност за ръст на икономиката е износът.
Търсят се нови пазари за българския експорт извън Евросъюза, защото там икономиката е в
рецесия, а 78 на сто е износът ни за европейските пазари:
Тези останали 28%, които са към трети държави трябва да ги направим колкото се може
повече. Очевидно ние трябва да подкрепим българските предприятия така че те да открият
нови пазари и то тези пазари да са пазари, които растат и където ние ще можем да продължим
да растем с големи темпове.
Министър Добрев очерта и още един приоритет - културния и спа туризма:
При положение, че ние сме доказана туристическа дестинация, от пазар Китай например от 70
милиона туристи, ние привличаме 5 000. Китайските туроператори са изключително
заинтересовани от българското розово масло, от българското кисело мляко, от спа туризма.
Интересуват се от културно-историческия туризъм. Там е нашият потенциал.
Обобщен репортаж по темата чуйте в звуковия файл.
БНР/Хоризонт
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Резюме: Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. Така обобщи
министърът на икономиката Делян Добрев мерките, които правителството предприема за
следващата година пред участниците в годишната среща на бизнеса с правителството,
съобщава БНР.
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Заглавие: Добрев: 1.5 млрд евро ще получат фирми по ОП Конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. Така обобщи
министърът на икономиката Делян Добрев мерките, които правителството предприема за
следващата година пред участниците в годишната среща на бизнеса с правителството,
съобщава БНР.
1.5 милиарда евро инвестиции ще получат българските малки и средни предприятия по
програма "Конкурентоспособност". Създадени са предпоставки и за преки чуждестранни
инвестиции от около 3 милиарда евро, каза Добрев:
„Създали сме наистина един чудесен продукт. Продуктът е инвестиционна дестинация в
България. Това, което трябва да направим, е като го имаш продукта, да направим много
активен маркетинг точно на този продукт, който имаме.
В чужбина ние се опитваме да маркетираме този продукт, за да получим повече инвестиции”.
Второ - потребление. С бюджета за следващата година ние ще успеем да стимулираме
потреблението, защото увеличаваме доходите за най-уязвимите групи и от тази гледна точка
бюджетът е изключително важен за следващата година. Третата възможност за ръст на
икономиката е износът”, каза той.
Търсят се нови пазари за българския експорт извън Евросъюза, защото там икономиката е в
рецесия, а 78 на сто е износът ни за европейските пазари:
Тези останали 28%, които са към трети държави трябва да ги направим колкото се може
повече. Очевидно ние трябва да подкрепим българските предприятия така че те да открият
нови пазари и то тези пазари да са пазари, които растат и където ние ще можем да продължим
да растем с големи темпове.
Министър Добрев очерта и още един приоритет - културния и спа туризма:
При положение, че ние сме доказана туристическа дестинация, от пазар Китай например от 70
милиона туристи, ние привличаме 5 000. Китайските туроператори са изключително
заинтересовани от българското розово масло, от българското кисело мляко, от спа туризма.
Интересуват се от културно-историческия туризъм. Там е нашият потенциал, смята
министърът.
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Заглавие: Кръгла маса в Париж представи инвестиционните предимства на България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V" в Париж се проведе първото от серията
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от
Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс" и
медийна агенция "Медиа Планинг Груп" - в обединение "Файненшъл Таймс - Медиа Планинг
Груп", с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика" 2007 - 2013.
Събитието в Париж събра на едно място водещи представители от бизнеса и представители на
български институции, както и утвърдени чужди компании, развиващи бизнес в България.
Вечерята се проведе под формата на кръгла маса, с панелна дискусия и активни дебати по
различни акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните
възможности на България, като инвестиционна дестинация. Фокус на дискусията бе обсъждане
на някои ключови сектори за страната - „Информационни и комуникационни технологии",
„Транспортно оборудване и машиностроене" и „Аутсорсинг на бизнес процеси", „Храни и
земеделие".
Представители на правителството, в лицето на Негово Превъзходителство Марин Райков
/Посланик на България във Франция/, Борислав Стефанов /Изпълнителен Директор на БАИ/ и
Стоян Мавродиев /Председател на Комисията по финансов надзор/, приветстваха гостите и
представиха инвестиционните предимства на страната - стратегическо географско положение,
стабилна политическа и икономическа обстановка, конкурентни предимства на данъчната
политика.
Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха от
първо лице условията за бизнес и развитие в страната. Участници в панелната дискусия бяха
изпълнителният директор на "Данон" за България - г-н Рено Шамонал, френският търговски
представител в България - г-н Филип Шатиньо, председателят на Френската търговска камара,
г-н Стефан Дьолайе, изпълнителният директор на "Виваком" - г-н Бернар Москени и г-н Никола
Треан - изпълнителен директор на компанията "Аурубис".
"Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това", сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе.
Мнението му беше подкрепено и от г-н Шамонал, изпълнителен директор на "Данон" за
България, който сподели, че в действителност историята на България винаги е била изпълнена
с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които намират
решения. Основополагащ фактор за бизнеса. "Българската икономика е една истинска
европейска инономика", потвърди и френския търговски представител в България, г-н Шатиньо.
По-нататък коментарите на участниците в панелната дискусия бяха фокусирани върху реалния
опит в българската бизнес среда и възможностите, които те са превърнали в успешен бизнес
модел в България. Г-н Москени, изпълнителен директор на "Виваком" и г-н Треан,
изпълнителен директор на "Аурубис", акцентираха върху квалификацията на служителите в
страната, които получават европейско образование и работят по международни стандарти,
което допринася за конкурентните предимства на бизнеса в България.
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Резюме: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V" в Париж се проведе първото от
серията международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с
цел привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от
Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс" и
медийна агенция "Медиа Планинг Груп" - в обединение "Файненшъл Таймс - Медиа Планинг
Груп", с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика" 2007 - 2013.

58

Медиен мониторинг | 12/4/2012

Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които
спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.
***
България притежава редица предимства като инвестиционна дестинация, но качествата на
страната са относително слабо познати в чужбина. С цел да се увеличи ръста на преки
чуждестранни инвестиции в страната, следва да се промотират и популяризират нейните
предимства сред целевите аудитории - представители на бизнеса от трите ключови пазари
Европа, Северна Америка и Азия. Серията от събития, организирани съвместно от БАИ и
обединение „Файненшъл таймс - Медиа Планинг Груп", ще бъдат посветени на атрактивните
инвестиционните възможности на България и ще допринесат за осъществяване на директен
контакт между представители на българските институции, частен сектор и потенциални
инвеститори от цял свят.
Първият етап от събитията обхваща пазар Европа и включва три кръгли маси - в Париж (29
ноември), Мюнхен (4 декември) и Лондон (5 декември), и една конференция в Лондон (6
декември). Серията бизнес срещи продължава през 2013 г. с още шест кръгли маси и две
конференции в Северна Америка (Ню Йорк, Чикаго и Сан Хосе) и Азия (Токио, Сеул и Хонг
Конг).
Участие в бизнес форумите ще вземат представители на български и международни компании,
развиващи успешно бизнеса си в България. По този начин ще бъде представена, както
държавната политика и подкрепа за стимулиране на чуждестранните инвеститори в страната,
но и успешни примери и случаи от практиката на вече реазлирани проекти. Форумите ще
съберат на едно място политици, експерти и водещи бизнес лидери от България и чужбина, с
цел обмяна на опит и контакти и провеждане на полезна дискусия относно позиционирането на
страната като инвестицонна дестинация.
Серията бизнес форуми се организират в рамките на проект "Популяризиране на предимствата
за инвестиране в България", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. Бенефициент на
проекта е Българската агенция за инвестиции.
За повече информация: http://www.ft-live.com/investbulgaria
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Заглавие: Добрев: Икономически растеж се постига с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата годишна среща
на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а".
Министър Добрев припомни, че от май 2011 г. функционира Единен орган за управление на
подземните богатства, който улеснява значително работата на бизнеса. Бяха наследени 1100
преписки и след 1 година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази
реформа създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него
работят над 30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000, подчерта
министър Добрев. Увеличихме и приходите от концесии за бюджета - 2012 г. ще завършим със
180 млн. лв., което е два пъти повече от 2010 г., дори без внесения бонус от „Тотал".
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма „Конкурентоспособност" през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лв. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са
допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити
работни места. От май до края на ноември са разплатени повече средства към българските
фирми от колкото за периода 2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме
месечни разплащания от 40 млн. лв, посочи министър Добрев. Той припомни и за стартиралата
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" с ресурс от 300 млн. евро. До средата
на следващата година тези средства ще бъдат контрактувани, каза още той.
По думите на министър Добрев третата успешна реформа е преместването на ресор „Туризъм"
в град Пловдив, което е доказателство за целенасочената политика на държавата. 90% от
туристите у нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти, заяви Делян Добрев и
посочи, че потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм.
Според него има предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и
Китай, които са пазар от 150 млн. души.
През следващата година благодарение на оперативна програма „Конкурентоспособност" в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1.5 млрд. лв., каза
министър Добрев. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и
чрез привличането на повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Създали сме предпоставки за следващата
година преките чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел,
каза още той.
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите.
През следващия програмен период средствата по оперативната програма ще са насочени
към секторите, които носят растеж, стана ясно още от думите на министъра пред
представителите на бизнеса. Ще се борим за повече средства за иновации, подобряване на
енергийната ефективност и подкрепа на предприятията, които превръщат суровините в
продукти с висока добавена стойност, подчерта Добрев.
Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури,
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура,
която да се занимава с иновациите.
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Резюме: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата
годишна среща на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а".
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Заглавие: Добрев: Растеж се постига с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Растеж се постига с реформи. Това заяви икономическият министър Делян Добрев по
време на срещата за седма поредна година между представители на бизнеса и правителството
под надслов: "Големите въпроси на 2013", предаде репортер на БГНЕС.
Ще дам пример с три реформи, които сме постигнали в нашето министерство, каза Добрев.
Първо, от май 2011 г. имаме единен орган за подземните богатства. Преди бизнесът обикаляше
от министерство на министерство и ние наследихме 1100 преписки заради този проблем. В
момента след година и 3-4 месеца имаме само около 100 преписки, върху които още работим,
похвали се той. Днес секторът дава около 5% от БВП, увеличихме приходите в бюджета два
пъти повече, повишихме заетостта. Това е реформа, довела до ръст, обобщи той. По ОП
"Конкурентоспособност" сключихме 492 договора с малките и средни предприятия (МСП) с
общо сума по тях 700 млн. лв. безвъзмездна помощ. От май месец т.г. досега платихме повече
средства за българските МСП повече, отколкото за периода 2007-2012 г. Средният срок на
плащане бе от 3 до 6 месеца. Стартирахме програмата "Енергийна ефективност", а третата
реформа, която още не е дала плодове е идеята за преместване на държавната
администрация, изброи Добрев. Преместихме ресор туризъм в Пловдив, 50% от служителите
напуснаха. За тях направихме конкурси при голям успех. В сектора на туризма като доказана
туристическа дестинация за нас трябва да се стремим към големите пазари като Китай и
Япония. Голям е потенциалът и на културно-историческия туризъм, посочи министърът.
Подготвили сме законови промени за насърчаване на инвестициите, за да получат
инвеститорите статут на временно пребиваващи или да получат гражданство, отбеляза Добрев.
Следващата година възнамеряване на постигнем 3 млрд. евро инвестиции и сме подготвили
специален продукт "България" с придружаващ маркетинг за него. И спомена пътуванията си минали и предстоящи до Китай, Япония, САЩ.
Добрев говори и за повишаване доходите на най-уязвимите социални групи, за насърчаване на
износа. Трябва да се насочим с износа си към държавите, които регистрират огромни
икономически ръстове - Китай, Индия, Турция и др.
По отношение на иновациите той каза, че трябва да се подкрепи секторът чрез оперативната
програма. Туризмът също трябва да продължи да расте, използвайки нишите, които искаме да
развиваме.
Колко средства ще вземем от ЕС за периода 2014-2020 г. зависи и от сегашното ни усвояване,
посочи Добрев. Трябва да имаме определена специализация и с тези средства да постигнем
най-висок резултат за програмния период. Имам пред вид стимулиране на иновациите и тук
съвет за тях ще ни даде бизнесът с т.нар. ваучерна система, за да могат парите да стигнат до
науката чрез бизнеса. Трябва да инвестираме и значителни средства в енергийна ефективност.
Трето, да насърчаваме предприятията, които превръщат суровините в продукти с висока
добавена стойност. Това ще бъде един от фокусите, коментира министърът. Четвърто подкрепа за предприятията с експортна ориентация, вероятно за новите пазари, които
споменах.
Две са сферите, в които трябва да направим реформи - първата е в държавните структури,
които подкрепят експорта на България, каза Добрев. Кой се занимава сега с това не знаем,
нямаме специално звено за това. Второто нещо е за иновациите. Нямаме ясно определена
структура, която да се занимава с тях, с ясни функции, с ясни отговорности, очерта той новите
си приоритети. /БГНЕС
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Резюме: Растеж се постига с реформи. Това заяви икономическият министър Делян Добрев по
време на срещата за седма поредна година между представители на бизнеса и правителството
под надслов: "Големите въпроси на 2013", предаде репортер на БГНЕС.
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Заглавие: Стартира европейски проект на "ТАЛ Инженеринг" за безопасност на труда
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "ТАЛ Инженеринг" ЕООД е лидер в изработката и монтажа на алуминиева и PVC
дограма, алуминиеви конструкции, окачени фасади, елементни фасади, слънцезащитни
системи, поставяне на фасадни облицовки от керамика, HPL панели, алуминиеви композитни
панели, фиброциментни плоскости и други материали. Дружеството предлага на своите
клиенти пълен фасаден инженеринг и се превърна от производител на врати и прозорци в
производител на всичко, което може да се постави като фасадна облицовка на сграда и може
да изпълни всички архитектурни форми от композитни материали, фиброциментни плоскости,
дървени плоскости, керамични плочи, както в екстериора така и в интериора на сградите.
Постоянният стремеж на ръководството на компанията към
повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги
е свързано с подобряване на условията на труд и работната среда във всички предприемани
начинания. През 2005 г. е направена първата мащабна инвестиция в закупуване на собствена
производствена площ. През 2007 г. тази инвестиция е доразвита, като се изграждат
производствени и административни помещения с обща разгъната площ над 3 хил. кв.м. Още
през 2005 г. е изградено обособено производство – цех "Прахово боядисване". През 2009 г. се
закупува нова автоматизирана линия за прахово боядисване ITW Gema, с което се увеличава
двойно капацитетът на производството и намалява значително рисковете, за персонала, като
ограничава до минимум отделянето на прахови частици. Машинното оборудване и в основното
производство е изцяло подменено в периода 2008 – 2011 г. В момента дружеството разполага с
най-функционалното оборудване за този тип производство в България – специализирани
високотехнологични машини за обработка на водещите компании в тази област - Elumatec,
Sturtz, Schuco, Emmegi. Всички новозакупени машини отговарят на международните изисквания
и стандарти за осигуряване на безопасна работа на работещите с тях.
Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 9001, a през 2011 г. се реализира проект за
внедряване на система за управление на околната среда ISO 14001:2005 и система за
управление на социалната отговорност SA 8000:2008.
Високият стандарт на здравословни и безопасни условия на труд
се разглежда като едно от основните социално отговорни направления на дружеството. Целите
в тази насока са:
1. Осигуряване, поддържане и подобряване на системата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд в съответствие с нормите от приложимите правни и други
изисквания на българското законодателство.
2. Управление на рисковете за здравето и безопасността при работа и подобряване
постиженията си в тази област.
3. Постоянен мониторинг и планиране на комплексни и превантивни мерки за намаляване и
премахване на риска за здравето и живота на работещите на всички работни места и
подобряване на работната среда.
4. Безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания от персонала при работа в
страната и в чужбина.
5. Изграждане на здравна и превантивна култура на работещите като важни условия за
здравословен и безопасен начин на живот.
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Резюме: "ТАЛ Инженеринг" ЕООД е лидер в изработката и монтажа на алуминиева и PVC
дограма, алуминиеви конструкции, окачени фасади, елементни фасади, слънцезащитни
системи, поставяне на фасадни облицовки от керамика, HPL панели, алуминиеви композитни
панели, фиброциментни плоскости и други материали. Дружеството предлага на своите
клиенти пълен фасаден инженеринг и се превърна от производител на врати и прозорци в
производител на всичко, което може да се постави като фасадна облицовка на сграда и може
да изпълни всички архитектурни форми от композитни материали, фиброциментни плоскости,
дървени плоскости, керамични плочи, както в екстериора така и в интериора на сградите.
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6. Повишаване на отговорността, както на ръководството, така и на всички работещи в
дружеството по спазване на изискванията по безопасност и здраве при работа.
7. Свеждане до минимум на злополуките, професионалните заболявания и отсъствията по
болест в дружеството, както и всякакви други инциденти.
В продължение на социалната си ангажираност и приетата политика за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд през 2011 г. дружеството разработи два проекта, с
който кандидатства за финансиране - по ОП "Конкурентоспособност", схема BG161PO0032.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" за закупуване на ново повисокотехнологично оборудване и по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема
BG051PO001-2.3.02 "Безопасен труд". Дружеството спечели финансиране и по двата проекта и
в момента е в процес на реализацията им.
Проектът, който дружеството реализира по схема "Безопасен труд", е с наименование
"Подобряване на безопасността на труда в "ТАЛ Инженеринг" ЕООД,
стартира през септември 2012 г. и е с продължителност 12 месеца. Целевата група са всички
служители на дружеството. Общата стойност на проекта възлиза на 145 909,50 лв.
Целта е повишаване на конкурентоспособността и адаптивността на работещите в "ТАЛ
Инженеринг" ЕООД чрез подобряване на условията на труд на работното място при стриктно
спазване на нормативните изисквания по безопасни и здравословни условия на труд.
Поставените специфични цели:
1. Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в дружеството и намаляване на
трудовите злополуки чрез:
внедряване и сертифициране на OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравето и
безопасността при работа.
- оптимизиране на работния процес и обезопасяване на цеха за прахово боядисване.
- подобряване на здравния статус на служителите и синхронизиране на условията на труд в
съответствие с най-модерните и безопасни тенденции чрез внедряване на вентилационна
система.
2. Осигуряване на по-висока безопасност на служителите чрез:
- закупуване на иновативни лични предпазни средства и работно облекло, съобразени с
естеството на работната среда и процесите
- качествено и навременно обучение на персонала по въпросите на здравословните и
безопасни условия на труд
Основните дейности
са свързани с изпълнението на общата и специфичните цели на проекта. За създаване на
високотехнологична работна среда, която едновременно е безопасна за работниците и
служителите, е планирано да се извършат следните дейности, в рамките на изпълнението на
проекта:
- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
- Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и
безопасността при работа съгласно OHSAS 18001:2007.
- Доставка на модерно и иновационно ЛПС и работно облекло.
- Доставка на оборудване с цел обезопасяване на цеха за прахово боядисване.
- Доставка на хардуер - Bluetooth Handsfree система за автомобил.
- Организиране и провеждане на обучения.
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Заглавие: Добрев: Растеж се постига с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Растеж се постига с реформи. Това заяви икономическият министър Делян Добрев по
време на срещата за седма поредна година между представители на бизнеса и правителството
под надслов: "Големите въпроси на 2013", предаде репортер на БГНЕС.
Ще дам пример с три реформи, които сме постигнали в нашето министерство, каза Добрев.
Първо, от май 2011 г. имаме единен орган за подземните богатства. Преди бизнесът обикаляше
от министерство на министерство и ние наследихме 1100 преписки заради този проблем. В
момента след година и 3-4 месеца имаме само около 100 преписки, върху които още работим,
похвали се той. Днес секторът дава около 5% от БВП, увеличихме приходите в бюджета два
пъти повече, повишихме заетостта. Това е реформа, довела до ръст, обобщи той. По ОП
"Конкурентоспособност" сключихме 492 договора с малките и средни предприятия (МСП) с
общо сума по тях 700 млн. лв. безвъзмездна помощ. От май месец т.г. досега платихме повече
средства за българските МСП повече, отколкото за периода 2007-2012 г. Средният срок на
плащане бе от 3 до 6 месеца. Стартирахме програмата "Енергийна ефективност", а третата
реформа, която още не е дала плодове е идеята за преместване на държавната
администрация, изброи Добрев. Преместихме ресор туризъм в Пловдив, 50% от служителите
напуснаха. За тях направихме конкурси при голям успех. В сектора на туризма като доказана
туристическа дестинация за нас трябва да се стремим към големите пазари като Китай и
Япония. Голям е потенциалът и на културно-историческия туризъм, посочи министърът.
Подготвили сме законови промени за насърчаване на инвестициите, за да получат
инвеститорите статут на временно пребиваващи или да получат гражданство, отбеляза Добрев.
Следващата година възнамеряване на постигнем 3 млрд. евро инвестиции и сме подготвили
специален продукт "България" с придружаващ маркетинг за него. И спомена пътуванията си минали и предстоящи до Китай, Япония, САЩ.
Добрев говори и за повишаване доходите на най-уязвимите социални групи, за насърчаване на
износа. Трябва да се насочим с износа си към държавите, които регистрират огромни
икономически ръстове - Китай, Индия, Турция и др.
По отношение на иновациите той каза, че трябва да се подкрепи секторът чрез оперативната
програма. Туризмът също трябва да продължи да расте, използвайки нишите, които искаме да
развиваме.
Колко средства ще вземем от ЕС за периода 2014-2020 г. зависи и от сегашното ни усвояване,
посочи Добрев. Трябва да имаме определена специализация и с тези средства да постигнем
най-висок резултат за програмния период. Имам пред вид стимулиране на иновациите и тук
съвет за тях ще ни даде бизнесът с т.нар. ваучерна система, за да могат парите да стигнат до
науката чрез бизнеса. Трябва да инвестираме и значителни средства в енергийна ефективност.
Трето, да насърчаваме предприятията, които превръщат суровините в продукти с висока
добавена стойност. Това ще бъде един от фокусите, коментира министърът. Четвърто подкрепа за предприятията с експортна ориентация, вероятно за новите пазари, които
споменах.
Две са сферите, в които трябва да направим реформи - първата е в държавните структури,
които подкрепят експорта на България, каза Добрев. Кой се занимава сега с това не знаем,
нямаме специално звено за това. Второто нещо е за иновациите. Нямаме ясно определена
структура, която да се занимава с тях, с ясни функции, с ясни отговорности, очерта той новите
си приоритети. /БГНЕС
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Резюме: Растеж се постига с реформи. Това заяви икономическият министър Делян Добрев по
време на срещата за седма поредна година между представители на бизнеса и правителството
под надслов: "Големите въпроси на 2013", предаде репортер на БГНЕС.
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Заглавие: Серията бизнес събития, промотиращи инвестиционните предимства на
България, стартира с кръгла маса в Париж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V” в Париж се проведе първото от серията
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от
Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс” и
медийна агенция “Медиа Планинг Груп” - в обединение “Файненшъл Таймс – Медиа Планинг
Груп”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика” 2007 – 2013.
Събитието в Париж събра на едно място водещи представители от бизнеса и представители на
български институции, както и утвърдени чужди компании, развиващи бизнес в България.
Вечерята се проведе под формата на кръгла маса, с панелна дискусия и активни дебати по
различни акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните
възможности на България, като инвестиционна дестинация. Фокус на дискусията бе обсъждане
на някои ключови сектори за страната – „Информационни и комуникационни технологии”,
„Транспортно оборудване и машиностроене” и „Аутсорсинг на бизнес процеси”, „Храни и
земеделие”.
Представители на правителството, в лицето на Негово Превъзходителство г-н Марин Райков
/Посланик на България във Франция/, г-н Борислав Стефанов /Изпълнителен Директор на БАИ/
и г-н Стоян Мавродиев /Председател на Комисията по финансов надзор/, приветстваха гостите
и представиха инвестиционните предимства на страната – стратегическо географско
положение, стабилна политическа и икономическа обстановка, конкурентни предимства на
данъчната политика.
Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха от
първо лице условията за бизнес и развитие в страната. Участници в панелната дискусия бяха
изпълнителният директор на “Данон” за България – г-н Рено Шамонал, френският търговски
представител в България – г-н Филип Шатиньо, председателят на Френската търговска камара,
г-н Стефан Дьолайе, изпълнителният директор на “Виваком” – г-н Бернар Москени и г-н Никола
Треан – изпълнителен директор на компанията “Аурубис”.
“Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това”, сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе. Мнението му беше подкрепено и от г-н Шамонал, изпълнителен
директор на “Данон” за България, който сподели, че в действителност историята на България
винаги е била изпълнена с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и
такива, които намират решения.
***
България притежава редица предимства като инвестиционна дестинация, но качествата на
страната са относително слабо познати в чужбина. С цел да се увеличи ръста на преки
чуждестранни инвестиции в страната, следва да се промотират и популяризират нейните
предимства сред целевите аудитории – представители на бизнеса от трите ключови пазари
Европа, Северна Америка и Азия. Серията от събития, организирани съвместно от БАИ и
обединение „Файненшъл таймс – Медиа Планинг Груп”, ще бъдат посветени на атрактивните
инвестиционните възможности на България и ще допринесат за осъществяване на директен
контакт между представители на българските институции, частен сектор и потенциални
инвеститори от цял свят.
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Резюме: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V” в Париж се проведе първото от
серията международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с
цел привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната.
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Първият етап от събитията обхваща пазар Европа и включва три кръгли маси - в Париж (29
ноември), Мюнхен (4 декември) и Лондон (5 декември), и една конференция в Лондон (6
декември). Серията бизнес срещи продължава през 2013 г. с още шест кръгли маси и две
конференции в Северна Америка (Ню Йорк, Чикаго и Сан Хосе) и Азия (Токио, Сеул и Хонг
Конг).
Участие в бизнес форумите ще вземат представители на български и международни компании,
развиващи успешно бизнеса си в България. По този начин ще бъде представена, както
държавната политика и подкрепа за стимулиране на чуждестранните инвеститори в страната,
но и успешни примери и случаи от практиката на вече реазлирани проекти. Форумите ще
съберат на едно място политици, експерти и водещи бизнес лидери от България и чужбина, с
цел обмяна на опит и контакти и провеждане на полезна дискусия относно позиционирането на
страната като инвестицонна дестинация.
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Заглавие: Делян Добрев: Растеж се постига само с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата годишна среща
на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а".Министър Добрев припомни, че от
май 2011 г. функционира единен орган за управление на подземните богатства, който улеснява
значително работата на бизнеса. "Бяха наследени 1100 преписки и след година и 3-4 месеца
останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази реформа създадохме заетост - в
момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него работят над 30 000 души и с
новите концесии ще се наемат минимум още 5000. Увеличихме и приходите от концесии за
бюджета - 2012 г. ще завършим със 180 млн. лв., което е два пъти повече от 2010 г., дори без
внесения бонус от „Тотал"", заяви министър Добрев.
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма „Конкурентоспособност" през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. "Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лв. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са
допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити
работни места. От май до края на ноември са разплатени повече средства към българските
фирми от колкото за периода от 2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме
месечни разплащания от 40 млн. лв.", посочи министър Добрев. Той припомни и за
стартиралата програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" с ресурс от 300 млн. евро.
До средата на следващата година тези средства ще бъдат контрактувани, каза още той.
По думите на министър Добрев третата успешна реформа е преместването на ресор „Туризъм"
в Пловдив, което е доказателство за целенасочената политика на държавата. "90% от
туристите у нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти", заяви Делян Добрев и
посочи, че потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм.
Според него има предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и
Китай, които са пазар от 150 млн. души.
"През следващата година благодарение на оперативна програма „Конкурентоспособност" в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1,5 млрд. лв.", каза
министър Добрев. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и
чрез привличането на повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. "Създали сме предпоставки за следващата
година преките чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел",
каза още той.
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите. През следващия програмен
период средствата по оперативната програма ще са насочени към секторите, които носят
растеж, стана ясно още от думите на министъра пред представителите на бизнеса. Ще се
борим за повече средства за иновации, подобряване на енергийната ефективност и подкрепа
на предприятията, които превръщат суровините в продукти с висока добавена стойност,
подчерта Добрев. Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в
държавните структури, които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно
дефиниране на структура, която да се занимава с иновациите.
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Резюме: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1339938
Брой думи: 117
Резюме: София /КРОСС/ Цел за следващата година е преките чуждестранни инвестиции в
България да надхвърлят 3 млрд. евро, заяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.
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Заглавие: Добрев: Очакваме чуждестранни инвестиции да достигнат 3 милиарда евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Цел за следващата година е преките чуждестранни инвестиции в
България да надхвърлят 3 млрд. евро, заяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.
По думите му инвестициите са ключов двигател на икономическия ръст и те може да се
повишават както чрез ресурсите по оперативна програма "Конкурентоспособност", така и с
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Европейските програми, които подкрепят
иновациите например могат да донесат поне 1.5 млрд. лв., според него.
Добрев не изключва и възможностите, които увеличаването на износа и насочването му към
страни с динамичен растеж, предоставят. Като такива държави той отличи Китай, Турция и
Индия и активното представяне на България като инвестиционна дестинация.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1339934
Брой думи: 241
Резюме: София /КРОСС/ Първата по рода си професионална социална мрежа за кино,
телевизионни и гейм проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са
аниматорът Николай Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в
перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в индустрията
при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще
могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около най-новите им
начинания.
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Заглавие: Създават социална мрежа за кино
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Първата по рода си професионална социална мрежа за кино,
телевизионни и гейм проекти стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са
аниматорът Николай Михайлов и сценографката Лилиана Данчева. Сайтът, който в
перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в индустрията
при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на артистите пък ще
могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около най-новите им
начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващи компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.cross-bg.net
Връзка: http://www.cross.bg/1339967
Брой думи: 566

Заглавие: Добрев: Растежът се постига с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ С три реализирани реформи в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на
този мандат. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7мата годишна среща на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а", организирана
от КРИБ и в-к „Капитал".
Министър Добрев припомни, че от месец май 2011 г. функционира Единен орган за управление
на подземните богатства, който улеснява значително работата на бизнеса. Бяха наследени
1100 преписки и след 1 година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез
тази реформа създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в
него работят над 30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000, подчерта
министър Добрев. Увеличихме и приходите от концесии за бюджета - 2012 г. ще завършим със
180 млн. лв., което е два пъти повече от 2010 г., дори без внесения бонус от „Тотал".
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма „Конкурентоспособност" през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лв. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са
допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити
работни места. От май до края на ноември са разплатени повече средства към българските
фирми от колкото за периода 2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме
месечни разплащания от 40 млн. лв, посочи министър Добрев. Той припомни и за стартиралата
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" с ресурс от 300 млн. евро. До средата
на следващата година тези средства ще бъдат контрактувани, каза още той.
По думите на министър Добрев третата успешна реформа е преместването на ресор „Туризъм"
в град Пловдив, което е доказателство за целенасочената политика на държавата. 90% от
туристите у нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти, заяви Делян Добрев и
посочи, че потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм.
Според него има предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и
Китай, които са пазар от 150 млн. души.
През следващата година благодарение на оперативна програма „Конкурентоспособност" в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1.5 млрд. лв., каза
министър Добрев. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и
чрез привличането на повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Създали сме предпоставки за следващата
година преките чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел,
каза още той.
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите.
През следващия програмен период средствата по оперативната програма ще са насочени
към секторите, които носят растеж, стана ясно още от думите на министъра пред
представителите на бизнеса. Ще се борим за повече средства за иновации, подобряване на
енергийната ефективност и подкрепа на предприятията, които превръщат суровините в
продукти с висока добавена стойност, подчерта Добрев.
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Резюме: София /КРОСС/ С три реализирани реформи в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на
този мандат. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7мата годишна среща на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а", организирана
от КРИБ и в-к „Капитал".
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Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури,
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура,
която да се занимава с иновациите.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.capital.bg
Връзка: http://www.capital.bg/biznes/2012/12/03/1960267_gepard_shampioni_v_trudna_sreda/
Брой думи: 1549

Заглавие: Гепард: Шампиони в трудна среда
Подзаглавие:
Автор: Кирил Кирчев
Текст: Капитал
Компаниите от класацията в числа
1702 малки и средни компании
21 млрд. лв. приходи за 2011 г.
33% среден ръст на приходите спрямо 2010 г.
1.378 млрд. лв. обща печалба за 2011 г.
106.7 хил. служители, или почти 7% от наетите в частния сектор в България
9.4% ръст на броя на служителите спрямо 2010 г.
Критериите
За да попадне в класацията, една компания трябва:
- да има между 10 и 249 служители
- да отбелязва ръст на своите приходи* в две поредни години
- да отговаря с резултатите си от 2011 г. на определението за малки и средни предприятия (не
микро-), заложено в закона: между 3.9 млн. лв. и 97.5 млн. лв. приходи и/или активи между 3.9
млн. лв. и 84 млн. лв.
- да е на печалба през 2011 г.
- да бъде частна собственост
- да е регистрирана преди 2009 г.
- да не е финансово, здравно или холдингово дружество.
* Класацията работи с данни за приходите, без да включва приходи от финансирания,
увеличение на запасите, разходи за придобиване на активи по стопански начин. Използвани са
данни на "Капитал" от Търговския регистър, ICAP - България, НСИ, НОИ. Азбучна истина е, че
секторът на малките и средните предприятия е гръбнакът на европейската икономика. В
България те са 99.8%* от всички фирми. Продължаващата вече няколко години криза обаче
прави така, че този гръбнак у нас да изглежда приведен. Лошите новини не са малко - свиване
на дейността, по-малък оборот, по-малко заети и неизвестно кога възстановяване. Добрата е,
че гъвкавостта на малките фирми може да им помогне да станат по-конкурентни, да
произвеждат по-качествени продукти и да търсят нови пазари и ниши. Пътят до успеха обаче е
дълъг и собствениците им трябва да свикнат с мисълта, че това е вече новата реалност.
Има една различна група от компании, които овладяват тази реалност и работят успешно в нея.
За една година, през 2011, те са увеличили общия размер на приходите си с една трета, а за
това са наели няма и 10% повече хора. Това показва годишната класация "Гепард" на
"Капитал", която подрежда най-динамичните малки и средни фирми в страната. Тя е селекция
от растящи бизнеси, които се опитват да противодействат на изкривяването и постигат посилни резултати въпреки цялостния негативизъм в сектора и едва 1.7% ръст на брутния
вътрешен продукт (БВП) за 2011 г. "Гепард" анализира тенденциите при тези компании, като
изследва динамиката на развитието им през последните три години - от 2009 до 2011 г., а
основният показател е ръстът на приходите.
Растящите групи
В класацията попаднаха 1702 дружества от цялата страна, а София категорично е найголемият бизнес център, на голяма дистанция остават Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.
Северозападна България продължава да е на опашката по брой фирми в подреждането.
Приходите от продажбите на най-добрите малки и средни дружества през миналата година са
били 20.966 млрд. лв., което прави почти 28% от БВП на страната (75.265 млрд. лв.).
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Резюме: Капитал
Компаниите от класацията в числа
1702 малки и средни компании
21 млрд. лв. приходи за 2011 г.
33% среден ръст на приходите спрямо 2010 г.
1.378 млрд. лв. обща печалба за 2011 г.
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За малките и средните предприятия (МСП) търговията е най-привлекателната дейност – близо
40% от компаниите в класацията се занимават с това. Далеч назад от второ до четвърто място
по атрактивност са селското стопанство, транспортът и хранителният бизнес, които са
представени с по 8-10% от фирмите в подредбата. Въпреки продължаващата криза за
строителството около 70 дружества от отрасъла бележат ръст. За съжаление един от найдинамичните браншове – технологичният – е представен едва с 19 компании. Това
потвърждава и един от големите проблеми на българската икономика - липсата на компании,
които формират най-висока добавена стойност в бизнеса си, каквито са и технологичните.
Географско разпределение
Дълго време трябва да мине, за да може повече области в страната да станат попривлекателни за бизнес. Нужни са комплекс от фактори, за да се случи някаква промяна в тази
посока. Засега обаче това продължава да липсва и София е далеч напред с 520 компании в
класацията, традиционно я следват областите Пловдив, Варна, Бургас, но с доста по-малко
растящи фирми (виж графиката). Като в тези пет области са съсредоточени 55% от найдобрите малки и средни компании в страната. Наред с тях обаче по брой компании, попадащи в
класацията, се нареждат Велико Търново, Стара Загора и Добрич (виж таблицата).
Последните пет области по участие са Кюстендил, Видин, Смолян, Кърджали и Монтана,
където попадат общо едва 3.4% на сто от растящите през 2011 г. малки и средни бизнеси. За
съжаление географското разпределение е показателно защо пет от шестте икономически
района в страната са на опашката по развитие в целия Европейски съюз.
Различията по сектори
Технологичните компании, които работят основно за външните пазари и са по-малко
подвластни на кризата, отчитат трайна тенденция на ръст на приходите от 2009 до 2011 г.
Земеделските субсидии, в голяма степен концентрирани при производителите на зърно, пък
допринасят за добрата картина в селското стопанство. Високите цени на металите на
международните пазари дават сериозен тласък за резултатите на фирмите в сектора на
металите – металообработващи дружества и търговци на скрап. Стабилно се представят и
водещите транспортни фирми, като постъпленията на най-добрите 10 се увеличават между 89
и 3500%. За лидерите сред строителните компании миналата година е била много по-успешна в
сравнение с 2009 и 2010 г. Приходите им са нараснали драстично, но не може да се каже
същото за печалбите им.
Напълно според очакванията най-големите обороти са в сектора на търговията. Приходите на
най-големите са солидни за българските стандарти и се движат от 17 до 50 млн. лв. през
миналата година. Печалбите им обаче по-скоро могат да се нарекат символични, защото не
надхвърлят няколкостотин хиляди лева.
Тежестта на приведения гръбнак
Въпреки растящото значение за икономиката българските малки и средни фирми имат проблем
с производителността на труда, която е от 2 до 7 пъти по-ниска в сравнение с новите страни членки на ЕС, и 15 – 30 пъти по-ниска от старите, сочат данните от доклад на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Това означава, че в България
работещите в тях създават по-малка добавена стойност и поради това са по-нископлатени.
Проблеми с кредитирането
Достъпът до финансиране все още остава ключов фактор за цялостното икономическо
представяне на малките и средните компании. През миналата година най-използваният
източник на финансиране продължават да са средствата на собственика (62%). В началото на
2012 г. достъпът до финансиране е силно затруднен за 69% от предприятията, над половината
се страхуват от фалит, показват данните на ресорната агенция. А кризата в кредитирането има
дългосрочни негативни ефекти както върху склонността на предприятията да инвестират, така и
върху склонността за потребление.
Приходите се свиват, заетите намаляват
В условията на криза приходите на малкия и средния бизнес се свиват, а заетите намаляват.
През 2010 г. постъпленията са се понижили с 1.4%. За разлика от тях в големите предприятия
показателят се е увеличил с 9.4 на сто. На малките и средните фирми се падат 67.8% от всички
приходи, като този дял намалява в сравнение с 2009 г., когато е бил 70 на сто. Разходите се
понижават с по-бавен темп (0.4%) от този на приходите, което показва известно изоставане в
приспособяването на сектора към намалената икономическа активност.
След като приходите намаляват и финансирането остава трудно, логично следва намаляване
на персонала. Малките и средните предприятия осигуряват 74.8%, или 1.5 млн. от работните
места в страната през 2010 г. (няма по-нови данни), което е с 6.5% (или 104.2 хил. души) помалко от предходната година. Очаквано и средният брой на заетите в една фирма следва
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низходяща тенденция. През 2010 г. той е бил 5.7 общо за икономиката, 4.3 в МСП и 677.6 в
големите предприятия.
Не става само с еврофондове
Финансирането по оперативни програми на ЕС изглежда като мираж, тъй като едва 6 на сто от
фирмите са спечелили такова. Не е изненада, че тежките процедури, изискващи голям обем от
документация при кандидатстването и отчитането на европейските проекти, са найзначителният проблем, възпрепятстващ ефективното усвояване на фондовете. Сред другите са
забавяне на плащанията по проекти и необходимост от осигуряване на финансов ресурс за
изпълнението на проекта.
Въпреки постиженията в усвояване на европейски пари правителството отбеляза един голям
провал - оперативната програма "Конкурентоспособност", с която засега не успя да
предостави нужното на бизнеса, който прогресивно се отказа да я ползва. Управляващите
обаче сигурно са наясно, че успехът с еврофинансирането не може да скрие една от найголемите язви на българската икономика - замирането на икономическата активност по места.
През всичките шест години класацията "Гепард" много точно показва този огромен недостатък.
Освен това две трети от ръста на брутния вътрешен продукт през миналата година са дошли
именно от реализираните европроекти, които по принцип трябва да бъдат допълнително, а не
основно финансиране. Иначе казано, те могат да предпазят икономиката от потъване, но не
могат да са онзи двигател, който ще я ускори достатъчно.
Основните заплахи пред сектора на малките и средните предприятия са отложените
инвестиционни планове, затрудненият достъп до финансиране, високата междуфирмена
задлъжнялост и липсата на иновации. Това от своя страна ги прави недостатъчно
конкурентоспособни, а промяната в тази посока е в основата на устойчивото им развитие.
Ключовите проблеми пред малките и средни предприятия остават свитите доходи на
населението, високата безработица, неясната перспектива, високата между-фирмена
задлъжнялост, тромавата съдебна система и не на последно място - липсата на
прогнозируемост за общата среда за работа, до голяма степен предизвикана от честите
промени в законодателството, касаещо пряко работата на много от браншовете. Именно те
всъщност предизвикват намаление на инвестиционната активност, която всъщност затваря
порочния кръг обратно до свиване на потреблението - общият порок, от който страда целия
бизнес, независимо от категорията му - освен при свръхтежките.
* Данни от 2010 г.
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Николихвените кредити по програма "Конкурентоспособност" ще са достъпни от януари
Последният влак с европейски субсидии наближава. Настоящият програмен период приключва
в края на 2013 г., а писъкът с процедурите, по които могат да кандидатстват малките и средните
предприятия (МСП), става все по-кратък (виж по-долу). Министерствата, които отговарят за
отделните програми за бизнеса, през следващата година планират да се фокусират основно
върху изпълнението и мониторинга на вече одобрените проекти. Отварянето на нови схеми ще
бъде по-скоро рядко и в краен случай - например, ако останат неусвоени средства от
неатрактивни операции или пък се спестят от други. И все пак - идват някои дълго чакани
възможности.
Кредити, иновации, технологична модернизация
"Планираме през януари да започнем отпускането на нисколихвени кредити по инициативата
JEREMIE чрез няколко банки, за което има наличен финансов ресурс от 150 млн. евро",
коментира Кирил Гератлиев, главен директор на дирекцията "Европейски фондове за
конкурентоспособност", отговаряща за оперативна програма "Конкурентоспособност".
"Освен това остатъчният ресурс по ос 1, която е свързана с развитието на иновации, ще бъде
използван за отварянето на една нова схема, по която ще се финансира внедряването на
иновации. Бюджетът й ще бъде около 45 млн. евро, но не повече от 50 млн. евро", допълва той.
В зависимост от това как протича договарянето на средства по схемата за енергийна
ефективност и зелена икономика (с общ бюджет от 150 млн. лв.) и от проекта, свързан с
изграждането на газовата връзка със Сърбия (с бюджет от 48 млн. лв.), може да бъде взето
решение и за пренасочване на част от бюджетите им към нова мярка, например за
технологична модернизация. Това обаче ще стане ясно към февруари-март, коментира
Гератлиев. По думите му, ако Комитетът за наблюдение (КН) реши да има пренасочване на
средства и обявяване на нова схема, тя ще бъде публикувана още през април. Това ще е
възможно, тъй като Европейската комисия има свои представители в КН, които също ще вземат
участие в решението. Реално в бъдеще малките и средните предприятия косвено могат да
бъдат подпомогнати и от технологичния парк, който ще се изгражда със средства по
програмата. Това обаче ще стане възможно едва към средата на 2015 г.
С фокус върху изпълнението
"През следващата година ще се фокусираме върху изпълнението на вече одобрените проекти.
Ако се обявяват нови схеми, те ще са много малко", коментира Наталия Ефремова, главен
директор на дирекция "Европейски фондове, международни проекти и програми" в
Министерството на труда и социалната политика, която отговаря за оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). По думите й финансовият ресурс на програмата
вече е договорен почти 100% и затова догодина не се планират нови процедури. Все пак до
края на годината МСП могат да кандидатстват по две – "Ново работно място", която насърчава
наемането на безработни младежи, и "На път", по която се предоставят субсидии за
организиран транспорт до и от работното място за служителите на компанията за срок от 12
месеца (бел. ред. – до редакционното приключване на изданието тя все още не беше обявена
официално и затова не е представена в списъка с отворените за кандидатстване процедури).
"Съветът ми към всички компании, които тепърва ще кандидатстват за субсидии, е да четат
внимателно насоките и да не подават документите си в последния момент", казва Ефремова.
По ОПРЧР може да се подават проекти и по електронен път, но дори и в този случай е най-
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Резюме: Остава малко време за кандидатстване за европейските субсидии
Николихвените кредити по програма "Конкурентоспособност" ще са достъпни от януари
Последният влак с европейски субсидии наближава. Настоящият програмен период приключва
в края на 2013 г., а писъкът с процедурите, по които могат да кандидатстват малките и средните
предприятия (МСП), става все по-кратък (виж по-долу).
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добре, ако си предвидите повече време, за да я тествате и да намалите риска да изтървете
дори и последния влак с евросубсидии.
За какво все още могат да кандидатстват МСП?
Ново работно място
Една от новите атрактивни схеми за работодателите е "Ново работно място". Тя беше отворена
в края на октомври и има за цел да стимулира работодателите да наемат млади безработни до
29-годишна възраст. На практика по схемата се покриват разходите за обучения, труд и
инвестиции за създаване на нови работни места за целевата група.
В зависимост от потребностите на работодателя безработните първо преминават през
различни курсове - за професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности. В
насоките за кандидатстване има подробна разбивка за сумите, които се отпускат за различните
видове в зависимост от областта и продължителността им.
Впоследствие работодателят трябва да осигури заетост за всички успешно завършили
обучението/обученията за срок от 6 до 12 месеца. През този период за всяко разкрито работно
място ще се предоставят средства в размер на минималната работна заплата за съответната
икономическа дейност и квалификационна група професии, както и дължимите осигуровки.
До 40% от преките допустими разходи по проекта могат да бъдат свързани и с инвестиции за
оборудване и обзавеждане на новите работни места. Това не е задължителна част, но е
атрактивна за фирмите, тъй като им дава възможност за закупуване на оборудване и техника,
които ще могат да използват дори и след приключването на проекта. Всъщност те са длъжни да
запазят предназначението на закупеното оборудване за срок от минимум 5 години след края на
проекта. Общият бюджет на процедурата е 18 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова
помощ за проект е минимум 20 хил. лв. и максимум 390 хил. лв. От работодателя не се изисква
съфинансиране. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември, 16.30 ч.
Енергийна ефективност
Микро, малки и средни предприятия могат да кандидатстват за инвестиции в енергоспестяващи
производствени технологии и ВЕИ, чрез които да подобрят енергийната си ефективност. Това е
възможно по процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика" на оперативна
програма "Конкурентоспособност" (ОПК), която беше отворена в средата на годината.
Общият бюджет на безвъзмездната помощ по нея е 150 млн. евро, като паралелно ЕБВР
предоставя кредитни линии до още 150 млн. евро чрез 6 банки партньори – "Алианц", Банка
ДСК, МКБ Юнионбанк, Прокредит банк, Райфайзенбанк и Уникредит Булбанк.
Максималният размер на безвъзмездната помощ е 2 млн. лв. за машини и оборудване за
производствени цели, които са включени в списъка с допустимите категории. За инвестиции в
други машини и оборудване, свързани с реализирането на инвестиции съгласно списъка,
максималният размер на субсидията е до 391 166 лв. Интензитетът на помощта варира от 30 до
50% от одобрените разходи в зависимост от сферата на дейност на предприятието, типа
оборудване и други фактори. Максимално допустимата продължителност на всеки проект е 12
месеца.
Схемата има широк достъп и е предназначена за значителен брой сектори извън
промишлеността, така че от нея могат да се възползват дори и логистични и търговски фирми,
хотели, частни лечебни или образователни институции и т.н., коментира Ангелина Добрева,
управител на "Адекум Проекти за развитие" ЕООД. "Тя е най-подходяща за фирми, които искат
да модернизират материалната си база като цяло – сгради, инсталации, оборудване,
енергоизточници, тъй като финансирането стимулира интегрирани проекти – комбинации от
саниране, внедряване на системи за по-ефективно отопление/охлаждане/вентилация и
закупуване на оборудване", добавя тя. Противно на масовото разбиране обаче, схемата не
финансира фотоволтаици, произвеждащи електричество, нито за продажба, нито за собствени
нужди, а единствено слънчеви колектори за загряване на вода и отопление на помещения.
Финансират се обаче закупуването, доставката и монтажът на когенерационни инсталации или
на системи за отопление и вентилация от всякакви ВЕИ - отново само за собствени нужди.
Фирми, част от клъстъри
Малките и средните предприятия косвено могат да получат субсидии и чрез участието им в
т.нар. клъстъри – сдружения на фирми и институции със сходни и/или допълващи се дейности.
Те обединяват усилията си, за да намалят разходите си, да използват различната си
компетенция и в крайна сметка да бъдат по-конкурентоспособни при създаването на общ
продукт или услуга.
Процедурата "Подкрепа за развитието на клъстърите в България" на ОПК разполага с общ
бюджет от 29.3 млн. лв. Финансира се изграждането и укрепването на административния и
управленския капацитет на клъстъра, развитието на неговите продукти и услуги,
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разширяването на пазарните позиции на компаниите, привличането на нови членове, както и
инвестиции в нови технологии и оборудване.
Минималното изискване е клъстърът да обединява 7 юридически лица или еднолични
търговци. Той трябва да бъде с минимум 20 участника, от които поне един е учебно заведение,
ако кандидатите искат да получат субсидии и за инвестиции, а не само за административната
работа и привличането на нови членове на организацията. Максималният размер на
допустимата помощ за всеки проект е 2 млн. лв., като не е предвидена минимална сума. В
същото време има горна граница на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, която
варира от 50 до 85% в зависимост от избраната комбинация на допустимите за финансиране
дейности.
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Резюме: Разполагаме със сериозен потенциал, който трябва да се надгради. България не е
износител на суровини и мозъци, а на готови продукти. Това каза президентът Росен
Плевнелиев по време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у
нас и правителството.
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Заглавие: Президентът: До 2020 година в България ще се инвестират 45 млрд. евро
(видео)
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Разполагаме със сериозен потенциал, който трябва да се надгради. България не е
износител на суровини и мозъци, а на готови продукти. Това каза президентът Росен
Плевнелиев по време на седмата поредна годишна среща между представителите на бизнеса у
нас и правителството.
Радвам се, че имаме ясни приоритети и постигаме напредък по тях. Пътят пред нас е ясен това
е пътят на модернизацията на страната. България 2020 е на финалната права, каза
президентът. Той отбеляза, че очаква до 2020 г. в България да се инвестират 45 млрд. евро.
Същевременно финансовият министър Симеон Дянков предложи всеки министър да съобщи
публично какви реформи подготвя за следващата година. По този начин българският бизнес ще
може по-добре да планира развитието си.
Реформите са необходимо условие за растеж. Това заяви и министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев. Той даде пример за растеж с три реформи, прокарани от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Това са сформирането на
единен орган за подземните богатства, промяна на работата по ОП "Конкурентоспособност" и
преместването на държавната администрация.
Според европейския комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция
при кризи Кристалина Георгиева България изглежда стабилна и финансово дисциплинирана в
очите на европейците.
Днес виждаме свиване на финансите в частния и държавния сектор. Има и срив на доверието
от страна на бизнеса. Затова е редно всеки да си прави сметката, смята Георгиева и уточни, че
тя например не е взела жилищна ипотека в САЩ, защото не може да си го позволи.
Какво още казаха държавниците ни и на какво наблегнаха - научете в Expert.bg.
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Резюме: Сериозна кампания за рекламиране на инвестиционните възможности в България
беше стартирана от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Партньори са имена като
водещата бизнес медия Файненшъл таймс и медийна агенция Медиа Планинг Груп - в
обединение Файненшъл Таймс Медиа Планинг Груп, а финансова подкрепа се дава в рамките
на ОП Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 2013 година.
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Заглавие: "Файненшъл Таймс" помага в рекламата на инвестиционните възможности у
нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Сериозна кампания за рекламиране на инвестиционните възможности в България беше
стартирана от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Партньори са имена като водещата
бизнес медия Файненшъл таймс и медийна агенция Медиа Планинг Груп - в обединение
Файненшъл Таймс Медиа Планинг Груп, а финансова подкрепа се дава в рамките на ОП
Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 2013 година .
Париж бе домакин на първото от серията международни събития, промотиращи
инвестиционните възможности на България с цел привличане на преки чуждестранни
инвестиции в страната.
Фокус на дискусията бе обсъждане на някои ключови сектори за страната Информационни и
комуникационни технологии, Транспортно оборудване и машиностроене и Аутсорсинг на бизнес
процеси, Храни и земеделие.
Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата да
се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и са
налице всички предпоставки за това, сподели председателят на Френската търговска камара,
Стефан Дьолайе.
България притежава редица предимства като инвестиционна дестинация, но качествата на
страната са относително слабо познати в чужбина. С цел да се увеличи ръста на преки
чуждестранни инвестиции в страната, следва да се промотират и популяризират нейните
предимства сред целевите аудитории представители на бизнеса от трите ключови пазари
Европа, Северна Америка и Азия. Серията от събития, организирани съвместно от БАИ и
обединение Файненшъл таймс Медиа Планинг Груп, ще бъдат посветени на атрактивните
инвестиционните възможности на България и ще допринесат за осъществяване на директен
контакт между представители на българските институции, частен сектор и потенциални
инвеститори от цял свят.
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Резюме: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.
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Заглавие: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни
инвестиции в България да са над 3 млрд.евро, заяви министър Делян Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.
Според министъра, за да бъде постигнат ръст на икономиката на България, е необходимо да
има повече инвестиции. Това може от една страна да стане като се използва ресурсът по
оперативна програма "Конкурентоспособност". Друга възможност са промените в Закона за
насърчаване на инвестициите. Добрев припомни, че сега страната ни активно се представя
като инвестиционна дестинация в различни държави, което също подпомага привличането на
инвестиции. Според министъра възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа
и пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия. Иновациите също
според Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни. Министърът смята, че са
необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в България
експортноориентираните предприятия и експорта и тези, които се занимават с иновации, като
целта е да има обособени звена - органи, които да помагат на бизнеса от тези сфери.
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Заглавие: Симеон Дянков иска министрите да декларират какви реформи биха
направили до края на 2013 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Всички министри да декларират, ако са в следващото правителство, какви реформи
биха направили до края на 2013 г., за да знаят избирателите още отсега за какво гласуват. Това
предложи по време на изказването си на Седмата годишната среща на правителството с
бизнеса вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Дянков открои в речта си
седем неща, които правителството би могло да направи, за да помогне за развитието на
икономиката през следващата 2013 г. Първото е приемането на реалистичен бюджет и в това
отношение вече сме си свършили работата, каза Дянков. Той изрази надежда до края на
седмицата парламентът да приеме на второ четене държавния бюджет за следващата година,
без съществени промени в него. Най-важното е бюджетът да е изпълним, посочи финансовият
министър. Той припомни, че през 2009 г. е бил приет предизборен бюджет, в който е залегнал
надценен икономически растеж, макар че е започнала световната криза и това е довело до
завършване на бюджетната 2009 г. със свръхдефицит и с неизвършени плащания към бизнеса,
надвишаващи 2 млрд. лв.
За 2013 г. сме заложили растеж от 1, 2 процента, което е по-ниско от всички прогнози и това
прави бюджетът изпълним, каза Дянков. Той отбеляза, че вече е въведена практиката на
месечна основа МФ да докладва какви са неизвършените плащания към бизнеса. В момента те
са 135 млн. лв. , а неразплатеното ДДС е 210 млн.лв. , което е много ниско ниво, според
Дянков.
Като друга цел за 2013 г. Дянков посочи правителството да се разплаща навреме с
институциите, осъществяващи европроекти. Той припомни, че законодателството е било
променено, така че всички министерства и агенции да нямат право да сключват договори за
изпълнение на европроекти с бизнеса, без тези плащания да са предвидени в бюджета.
Трябва да се намали бюрокрацията, отбеляза още Дянков. Той каза, че това е нескончаем
процес, защото винаги може да се намери нещо, което е пречка за бизнеса и домакинствата.
Като правилни стъпки в тази посока вицепремиерът отчете въвеждането на единно данъчно
платежно, както и намаляването на големите данъкоплатци към НАП, което ще помогне за
създаването на златния регистър - нещо, за което бизнесът настоява.
Трябва да подпомагаме бизнеса да излиза на нови пазари - например Близкия Изток, Индия и
Китай, каза Дянков. Той отбеляза, че прогнозите за следващата година и на ЕК, и на МВФ, са за
нулев растеж в Еврозоната и за минимален растеж в ЕС, което трябва да накара българските
фирми да се насочат към други пазари, смята Дянков.
Друга цел е развиването на България като туристическа дестинация с фокус не само върху
традиционните ни курорти, но и развиване на културен и спортен туризъм. Туристическият
бизнес увеличава приноса си към БВП с около 1, 5 процента през последните години, каза
Дянков.
Цел на правителството трябва да е и да се стимулира администрацията да работи по-добре с
бизнеса. Това може да стане, ако хората, работещи в администрацията, са по-добре платени,
заяви Дянков и добави, че броят на административните служители е намален с около 14
процента, а заплатите са увеличени средно с около 15 процента. Този процес ще продължи, а
променихме и няколко закона, така че да има таван на общия брой държавни служители,
посочи вицепремиерът. Дянков заяви, че това е гаранция, че няма предизборно да се
назначават хора в държавната администрация.

Медиен мониторинг | 12/4/2012

Резюме: Всички министри да декларират, ако са в следващото правителство, какви реформи
биха направили до края на 2013 г., за да знаят избирателите още отсега за какво гласуват.
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Време е да си кажем, че излизането от кризата няма да е лесно и то може да стане само с
обединяването на обществото, на правителството и бизнеса около една голяма стратегическа
цел - по-конкурентоспособна България. Това каза еврокомисарят по международно
сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева при
откриването на срещата. По думите й това, което днес се вижда е, че едновременното свиване
на финансите в частния, в държавния сектор и в домакинствата предизвика не само тежки
последици за световната икономика, но и на доверието в бизнеса, в правителството,
предизвика голяма поляризация навсякъде. Според Кристалина Георгиева Европа е взела
ключови политически решения, за да може Еврозоната да се справи с кризата. Продължава
макроикономическото ребалансиране в Европа, каза още еврокомисарят, като добави, че са
намалени големите дефицити.
По думите на еврокомисаря запазват се петте приоритета на Европа - диференцирана
бюджетна консолидация, възстановяване за нормалното кредитиране на икономиката,
стимулиране растежа и конкурентоспособността, борба с безработицата и социалните
последици, модернизиране на публичните финанси. В тази обстановка, България и българите
изглеждат като отговорни европейци, стабилни и дисциплинирани, отбеляза Кристалина
Георгиева. Тя посочи като положителен пример ускореното усвояване на еврофондовете. Но
според нея страната ни има проблеми при реализирането на структурните реформи, с
подобряване на бизнес средата и особено по отношение на малкия и среден бизнес и с високия
ръст на младежката безработица, който е 30 процента.
Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.
Според министъра, за да бъде постигнат ръст на икономиката на България, е необходимо да
има повече инвестиции. Това може от една страна да стане като се използва ресурсът по
оперативна програма "Конкурентоспособност". Друга възможност са промените в Закона за
насърчаване на инвестициите. Сред ефектите от новите законови стимули министърът
припомни очакваното намаление на разходите на работодател за човешки ресурси на всеки
новонает със 17, 4 на сто, както и възможността инвеститорите, при определен обем на
инвестициите и разкрити работни места, да получават и възможност за постоянно пребиваване
в България и българско гражданство при улеснена процедура.
Според министъра възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа и
пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия. Добрев смята, че са
необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в България
експортноориентираните предприятия и експорта, иновациите, като целта е да има обособени
звена - органи, които да помагат на бизнеса от тези сфери.
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Заглавие: Дянков: Министрите да кажат какви реформи готвят
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министрите Симеон Дянков и Делян Добрев участват в Седмата годишна среща на
бизнеса с правителството
Всички министри да декларират, ако са в следващото правителство, какви реформи биха
направили до края на 2013 г., за да знаят избирателите още отсега за какво гласуват.
Това предложи по време на изказването си на годишната среща на правителството с бизнеса
вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.
Дянков открои в речта си няколко неща, които правителството би могло да направи, за да
помогне за развитието на икономиката през следващата 2013 г.
Първото е приемането на реалистичен бюджет и в това отношение вече сме си свършили
работата, каза Дянков.
Той припомни, че през 2009 г. е бил приет предизборен бюджет, в който е залегнал надценен
икономически растеж, макар че е започнала световната криза и това е довело до завършване
на бюджетната 2009 г. със свръхдефицит и с неразплатени плащания към бизнеса,
надвишаващи 2 млрд. лв.
За 2013 г. сме заложили растеж от 1,2%, което е по-ниско от всички прогнози и това прави
бюджетът изпълним, каза Дянков.
Министърът се надява до края на седмицата Народното събрание да приеме бюджета на второ
четене без съществени промени в него.
Дянков отбеляза, че вече е въведена практиката на месечна основа МФ да докладва какви са
неразплатените плащания към бизнеса. В момента те са 135 млн. лв., а неразплатеното ДДС е
210 млн.лв. , което е много ниско ниво, съобщи Дянков.
Като друга цел за 2013 г. Дянков посочи правителството да се разплаща навреме с
институциите, осъществяващи европроекти. Той припомни, че законодателството е било
променено, така че всички министерства и агенции да нямат право да сключват договори за
изпълнение на европроекти с бизнеса, без тези плащания да са предвидени в бюджета.
Трябва да се намали бюрокрацията, отбеляза още Дянков. Той каза, че това е нескончаем
процес, защото винаги може да се намери нещо, което е пречка за бизнеса и домакинствата.
Като правилни стъпки в тази посока вицепремиерът отчете въвеждането на единно данъчно
платежно, както и намаляването на големите данъкоплатци към НАП, което ще помогне за
създаването на златния регистър - нещо, за което бизнесът настоява.
Трябва да подпомагаме бизнеса да излиза на нови пазари - например Близкия Изток, Индия и
Китай, каза Дянков.
Той отбеляза, че прогнозите за следващата година и на ЕК, и на МВФ, са за нулев растеж в
еврозоната и за минимален растеж в ЕС, което трябва да накара българските фирми да се
насочат към други пазари, смята Дянков.
Друга цел е развиването на България като туристическа дестинация с фокус не само върху
традиционните ни курорти, но и развиване на културен и спортен туризъм. Туристическият
бизнес увеличава приноса си към БВП с около 1,5% през последните години, каза Дянков.
Цел на правителството трябва да е и да се стимулира администрацията да работи по-добре с
бизнеса. Това може да стане, ако хората, работещи в администрацията, са по-добре платени,
каза Дянков и добави, че броят на административните служители е намален с около 14%, а
заплатите са увеличени средно с около 15%.
Този процес ще продължи, а променихме и няколко закона, така че да има таван на общия брой
държавни служители, посочи вицепремиерът.
Делян Добрев: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни
инвестиции в България да достигнат над 3 млрд.евро
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Резюме: Министрите Симеон Дянков и Делян Добрев участват в Седмата годишна среща на
бизнеса с правителството
Всички министри да декларират, ако са в следващото правителство, какви реформи биха
направили до края на 2013 г., за да знаят избирателите още отсега за какво гласуват.
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Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма по време на годишната среща
на бизнеса с правителство. Според министъра за да бъде постигнат ръст на икономиката на
България, е необходимо да има повече инвестиции.
Това може от една страна да стане като се използва ресурсът по оперативна програма
"Конкурентоспособност".
Друга възможност са промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Добрев припомни,
че сега страната ни активно се представя като инвестиционна дестинация в различни държави,
което също подпомага привличането на инвестиции.
Според министъра възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа и
пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия.
Иновациите също според Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни. Министърът
смята, че са необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в България
експортноориентираните предприятия и експорта и тези, които се занимават с иновации, като
целта е да има обособени звена - органи, които да помагат на бизнеса от тези сфери.
Кристалина Георгиева: Българите изглеждат като отговорни европейци, стабилни и
дисциплинирани
Време е да си кажем, че излизането от кризата няма да е лесно и то може да стане само с
обединяването на обществото, на правителството и бизнеса около една голяма стратегическа
цел - по-конкурентоспособна България. Това каза еврокомисарят по международно
сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи.
По думите й това, което днес се вижда е, че едновременното свиване на финансите в частния,
в държавния сектор и в домакинствата предизвика не само тежки последици за световната
икономика, но се случи също срив на доверието в бизнеса, в правителството, в себе си и
вместо това да мобилизира чувството ни за самосъхранение, да си подадем ръце и да работим
заедно, предизвика голяма поляризация навсякъде.
Еврокомисарят цитира есенните прогнози на различни институции, които сочат корекция малко
надолу. Според прогнозата на ЕК за 2012 г. растежът в Еврозоната се свива с минус 0, 4%, на
ЕС се увеличава леко - с 0,3%, а България е с 0,8%.
За 2013 г. прогнозите са съответно за еврозоната - 0,1% растеж; за ЕС - 0,4%о; за България
1,4%.
За 2014 година прогнозата за еврозоната е 1,4; за ЕС - 1,6 на сто, България - 2 процента.
Препоръката на експертите е да се внимава с тази прогноза, тъй като тя може да претърпи
корекция надолу.
Според Кристалина Георгиева Европа е взела ключови политически решения, за да може
еврозоната да се справи с кризата.
Има "възглавничка" под икономиката с Европейския механизъм за стабилност, има
предложение на Комисията за банков съюз, за гарантиране на депозитите, направени са
решителни действия на Европейската централна банка с инструмента за неограничени
монетарни транзакции и др.
Продължава макроикономическото ребалансиране в Европа, каза още еврокомисарят, като
добави, че са намалени големите дефицити. По-добра е конкурнтоспособността на икономиката
като това е на база износа, а не на вътрешното потребление, което се свива заради страха на
хората.
Макар и с големи мъки в най-засегнатите от кризата страни бяха направени структурни
реформи в пенсионната сфера и при либерализирането на пазара на труда, коментира още
Георгиева.
По думите на еврокомисаря запазват се петте приоритета на Европа - диференцирана
бюджетна консолидация, възстановяване за нормалното кредитиране на икономиката,
стимулиране растежа и конкурентоспособността, борба с безработицата и социалните
последици, модернизиране на публичните финанси.
В тази обстановка България и българите изглеждат като отговорни европейци, стабилни и
дисциплинирани, отбеляза Кристалина Георгиева. Тя посочи като положителен пример
ускореното усвояване на еврофондовете.
Но според нея страната ни има проблеми при реализирането на структурните реформи, с
подобряване на бизнес средата и особено по отношение на малкия и среден бизнес и с високия
ръст на младежката безработица, който е 30 процента.
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Заглавие: Добрев: Растеж се постига с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Растеж се постига с реформи. Това заяви икономическият министър Делян Добрев по
време на срещата за седма поредна година между представители на бизнеса и правителството
под надслов: "Големите въпроси на 2013", предаде репортер на БГНЕС.
Ще дам пример с три реформи, които сме постигнали в нашето министерство, каза Добрев.
Първо, от май 2011 г. имаме единен орган за подземните богатства. Преди бизнесът обикаляше
от министерство на министерство и ние наследихме 1100 преписки заради този проблем. В
момента след година и 3-4 месеца имаме само около 100 преписки, върху които още работим,
похвали се той. Днес секторът дава около 5% от БВП, увеличихме приходите в бюджета два
пъти повече, повишихме заетостта. Това е реформа, довела до ръст, обобщи той. По ОП
"Конкурентоспособност" сключихме 492 договора с малките и средни предприятия (МСП) с
общо сума по тях 700 млн. лв. безвъзмездна помощ. От май месец т.г. досега платихме повече
средства за българските МСП повече, отколкото за периода 2007-2012 г. Средният срок на
плащане бе от 3 до 6 месеца. Стартирахме програмата "Енергийна ефективност", а третата
реформа, която още не е дала плодове е идеята за преместване на държавната
администрация, изброи Добрев. Преместихме ресор туризъм в Пловдив, 50% от служителите
напуснаха. За тях направихме конкурси при голям успех. В сектора на туризма като доказана
туристическа дестинация за нас трябва да се стремим към големите пазари като Китай и
Япония. Голям е потенциалът и на културно-историческия туризъм, посочи министърът.
Подготвили сме законови промени за насърчаване на инвестициите, за да получат
инвеститорите статут на временно пребиваващи или да получат гражданство, отбеляза Добрев.
Следващата година възнамеряване на постигнем 3 млрд. евро инвестиции и сме подготвили
специален продукт "България" с придружаващ маркетинг за него. И спомена пътуванията си минали и предстоящи до Китай, Япония, САЩ.
Добрев говори и за повишаване доходите на най-уязвимите социални групи, за насърчаване на
износа. Трябва да се насочим с износа си към държавите, които регистрират огромни
икономически ръстове - Китай, Индия, Турция и др.
По отношение на иновациите той каза, че трябва да се подкрепи секторът чрез оперативната
програма. Туризмът също трябва да продължи да расте, използвайки нишите, които искаме да
развиваме.
Колко средства ще вземем от ЕС за периода 2014-2020 г. зависи и от сегашното ни усвояване,
посочи Добрев. Трябва да имаме определена специализация и с тези средства да постигнем
най-висок резултат за програмния период. Имам пред вид стимулиране на иновациите и тук
съвет за тях ще ни даде бизнесът с т.нар. ваучерна система, за да могат парите да стигнат до
науката чрез бизнеса. Трябва да инвестираме и значителни средства в енергийна ефективност.
Трето, да насърчаваме предприятията, които превръщат суровините в продукти с висока
добавена стойност. Това ще бъде един от фокусите, коментира министърът. Четвърто подкрепа за предприятията с експортна ориентация, вероятно за новите пазари, които
споменах.
Две са сферите, в които трябва да направим реформи - първата е в държавните структури,
които подкрепят експорта на България, каза Добрев. Кой се занимава сега с това не знаем,
нямаме специално звено за това. Второто нещо е за иновациите. Нямаме ясно определена
структура, която да се занимава с тях, с ясни функции, с ясни отговорности, очерта той новите
си приоритети. /БГНЕС /
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Резюме: Растеж се постига с реформи. Това заяви икономическият министър Делян Добрев по
време на срещата за седма поредна година между представители на бизнеса и правителството
под надслов: "Големите въпроси на 2013", предаде репортер на БГНЕС.
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Заглавие: БАИ привлича инвеститори с кръгла маса в Париж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха
от първо лице условията за бизнес и развитие в страната
На 29 ноември в хотел Four Seasons George V в Париж се проведе първото от серията
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната.
Събитията се организират от Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата
бизнес медия "Файненшъл таймс" и медийна агенция "Медиа Планинг Груп" - в обединение
"Файненшъл Таймс – Медиа Планинг Груп", с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013.
Събитието в Париж събра на едно място водещи представители от бизнеса и представители на
български институции, както и утвърдени чужди компании, развиващи бизнес в България.
Вечерята се проведе под формата на кръгла маса, с панелна дискусия и активни дебати по
различни акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните
възможности на България, като инвестиционна дестинация.
Фокус на дискусията бе обсъждане на някои ключови сектори за страната – "Информационни и
комуникационни технологии", "Транспортно оборудване и машиностроене" и "Аутсорсинг на
бизнес процеси", "Храни и земеделие".
Представители на правителството, в лицето на Негово Превъзходителство г-н Марин Райков
(посланик на България във Франция), г-н Борислав Стефанов (изпълнителен директор на БАИ)
и г-н Стоян Мавродиев (председател на Комисията по финансов надзор), приветстваха гостите
и представиха инвестиционните предимства на страната – стратегическо географско
положение, стабилна политическа и икономическа обстановка, конкурентни предимства на
данъчната политика.
Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха от
първо лице условията за бизнес и развитие в страната.
Участници в панелната дискусия бяха изпълнителният директор на “Данон” за България – г-н
Рено Шамонал, френският търговски представител в България – г-н Филип Шатиньо,
председателят на Френската търговска камара, г-н Стефан Дьолайе, изпълнителният директор
на “Виваком” – г-н Бернар Москени и г-н Никола Треан – изпълнителен директор на компанията
“Аурубис”.
"Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това", сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе.
Мнението му беше подкрепено и от г-н Шамонал, изпълнителен директор на "Данон" за
България, който сподели, че в действителност историята на България винаги е била изпълнена
с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които намират
решения.
Българската икономика е една истинска европейска инономика, заяви френският търговски
представител в България, г-н Шатиньо.
По-нататък коментарите научастниците в панелната дискусия бяха фокусирани върху реалния
опит в българската бизнес среда и възможностите, които те са превърнали в успешен бизнес
модел в България.
Г-н Москени, изпълнителен директор на "Виваком" и г-н Треан, изпълнителен директор на
"Аурубис", акцентираха върху квалификацията на служителите в страната, които получават
европейско образование и работят по международни стандарти, което допринася за
конкурентните предимства на бизнеса в България.
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Резюме: Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България,
представиха от първо лице условията за бизнес и развитие в страната
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Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които
спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.
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Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5339112#commentsBlock
Брой думи: 142
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи
предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от МИЕТ.
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Заглавие: Делян Добрев ще представи БГ като инвестиционна дестинация на форуми в
Мюнхен и Лондон
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи
предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от МИЕТ.
На 4 декември 2012 г. в Мюнхен министър Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема
"Investing in Bulgaria – The strategic business destination in Central and Eastern Europe".
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред
акцентите на конференцията на 6 декември 2012 г. ще бъдат изборът на България като
инвестиционна дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на
икономиката.
На срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните технологии
Ивайло Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции
(БАИ) Борислав Стефанов. Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес
медия "Файненшъл таймс", с финансовата подкрепа на ОП "Конкурентоспособност". /БГНЕС /
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/399507.html
Брой думи: 320

Заглавие: ОИЦ Пловдив представя отворени схеми на семинар "ДА създаваме заедно" в
Куклен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Възможности за кандидатстване по отворените все още схеми "Първа работа",
"Подкрепа за заетост", "По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост",
"Отново на работа", "Старт в администрацията", "На път" и "Ново работно място", които са
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи
екипът на Областен информационен център - Пловдив на информационен семинар утре - 4
декември, в Куклен. Началото на събитието, което ще мине под мотото "ДА създаваме заедно",
е от 11:00 в залата на социална фондация "Инди - Рома97" в града.
Фокусът на инициатива ще бъде насочен към представители на широката общественост,
неправителствени организации и образователни институции, но в нея участие ще вземат
безнесът, местната власт и медиите.
Новите приоритети на бъдещата Кохезионната политика на Европейския съюз и оперативните
програми в България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, отворени мерки по
Програмата за развитие на селските райони, възможности на работодатели за наемане на
безработни, както и популяризиране на добри практики от реализирани проекти по
оперативните програми в област Пловдив, ще са част от разискваните темите. Ще бъде
изнесена информация и за схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика",
съфинансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013".
На семинара ще бъде споделен опит от добри практики и "научени уроци" по проекти,
финансирани по оперативни програми. Представители на Социална фондация "Инди - Рома97"
ще представят работата си по проекти. Експерти от ОИЦ - Пловдив ще провеждат на място
индивидуални срещи със заинтересовани граждани, местната власт и бизнеса.
Това събитие е част от втория информационен цикъл, който екипът провежда на територията
на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на
областен информационен център в Пловдив".
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Резюме: Възможности за кандидатстване по отворените все още схеми "Първа работа",
"Подкрепа за заетост", "По-близо до работа", "Ново начало - от образование към заетост",
"Отново на работа", "Старт в администрацията", "На път" и "Ново работно място", които са
съфинансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще представи
екипът на Областен информационен център - Пловдив на информационен семинар утре - 4
декември, в Куклен. Началото на събитието, което ще мине под мотото "ДА създаваме заедно",
е от 11:00 в залата на социална фондация "Инди - Рома97" в града.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1004415
Брой думи: 339
Резюме: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният
министър Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време
на седмата среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират
държавните структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия.
Другата „неясна" реформа за министър Добрев са иновациите.
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Заглавие: Трябват реформи за структурите, подкрепящи експорта, и за иновациите,
смята Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър
Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата
среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните
структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата „неясна"
реформа за министър Добрев са иновациите.
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия какво трябва
да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да направим
реформа в държавните структури, които подкрепят експортноориентираните предприятия,
които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа? Не знаем.
Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно кое трябва да
подкрепи, с какво трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено", каза
министърът. Добрев обясни, че има възможности по „Техническа помощ" по ОП
"Конкурентоспособност" звеното да бъде подкрепено, така че да стане първи помощник на
българските предприятия, които искат да излязат на външните пазари.
Втората сфера, в която министърът би искал да се направят реформи, са иновациите. „Нямаме
орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с иновациите. Трябва ни нещо
като единният орган за подземните богатства или единният орган по ОП
"Конкурентоспособност" с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, която
направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се сулчи с експортноориентираните
предприятия и иновациите", каза Добрев.
В рамките на изказването си Добрев представи предстоящата си програма за пътувания като
опит за подпомагане на бизнес връзките на българските компании с чужди партньори.
Икономическият министър заяви, че ще работи за по-енергийноефективна реформа, което ще
стане и със следващата оперативна програма, управлявана от неговото министерство. Другият
опорен пункт в нея ще бъде раздаването на ваучери за иновации на бизнеса, като те няма да
бъдат на принципа „даваме едни пари за наука", а ще бъдат печелени от компании, които са
наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.dnesplus.bg
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=592584
Брой думи: 342
Резюме: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният
министър Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време
на седмата среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират
държавните структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия.
Другата „неясна" реформа за министър Добрев са иновациите.
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Заглавие: Трябват реформи за структурите, подкрепящи експорта, и за иновациите,
смята Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър
Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата
среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните
структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата „неясна"
реформа за министър Добрев са иновациите.
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия какво трябва
да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да направим
реформа в държавните структури, които подкрепят експортноориентираните предприятия,
които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа? Не знаем.
Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно кое трябва да
подкрепи, с какво трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено", каза
министърът. Добрев обясни, че има възможности по „Техническа помощ" по ОП
"Конкурентоспособност" звеното да бъде подкрепено, така че да стане първи помощник на
българските предприятия, които искат да излязат на външните пазари.
Втората сфера, в която министърът би искал да се направят реформи, са иновациите. „Нямаме
орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с иновациите. Трябва ни нещо
като единният орган за подземните богатства или единният орган по ОП
"Конкурентоспособност" с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, която
направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се сулчи с експортноориентираните
предприятия и иновациите", каза Добрев.
В рамките на изказването си Добрев представи предстоящата си програма за пътувания като
опит за подпомагане на бизнес връзките на българските компании с чужди партньори.
Икономическият министър заяви, че ще работи за по-енергийноефективна реформа, което ще
стане и със следващата оперативна програма, управлявана от неговото министерство. Другият
опорен пункт в нея ще бъде раздаването на ваучери за иновации на бизнеса, като те няма да
бъдат на принципа „даваме едни пари за наука", а ще бъдат печелени от компании, които са
наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си. /Дарик радио
Днес+
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Заглавие: Дянков: Министрите да кажат какво ще правят в следващ кабинет
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Всички министри да декларират какви реформи биха направили, ако останат на поста си
в следващия кабинет, настоя финансовият министър Симеон Дянков. Той представи 7 основни
приоритета пред икономиката ни.
Дянков говори по време на седмата годишна среща на бизнеса с правителството, съобщи
Дарик радио. На форума са всички министри от правителството с изключение на премиера,
Цветан Цветанов, Николай Младенов и Аню Ангелов, които са с него при посещението му в
САЩ.
„За да има сигурност и като се ходи на избори, всъщност да се знае ние за какво гласуваме",
аргументира вицепремиерът призива си към членовете на кабинета.
По думите му колкото по-рано това се направи, толкова по-добре, за да не е част от една
популистка политическа кампания, както от време на време това се случва. "Да се каже: ние
искаме това да направим, това направихме, това не успяхме", добави той.
Дянков начерта седем основни приоритета, които са важни в следващите месеци. Първият от
тях е и да имаме изпълним бюджет, което, според него, ще се случи още тази седмица. Второто
важно нещо е правителството да се разплаща навреме, като в момента дълговете на
държавата към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеният ДДС - 210 млн. лева. Третият и
четвъртият приоритет са да се намали бюрокрацията и да се подпомогне излизането на чужди
пазари на българския бизнес.
Туризмът е приоритет номер пет, обяви още министърът. Той допълни, че и спортният туризъм
скоро ще бъде развит у нас, след като до края на следващата година ще има още една голяма
спортна зала в Пловдив.
Шестият важен приоритет е да се стимулира администрацията да работи добре с бизнеса.
А седмият приоритет е именно министрите да декларират каква визия имат за ресорите си и
какво биха направили, ако запазят постовете си.
"Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд. евро", това пък заяви министърът на икономиката Делян
Добрев по време на срещата. Според него, за да бъде постигнат ръст на икономиката на
България, е необходимо да има повече инвестиции. Това може от една страна да стане като се
използва ресурсът по оперативна програма "Конкурентоспособност". Друга възможност са
промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Добрев припомни, че сега страната ни
активно се представя като инвестиционна дестинация в различни държави, което също
подпомага привличането на инвестиции.
Според Добрев възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа и
пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия, иновациите също ще
допринесат за растеж на икономиката ни. Министърът смята, че са необходими и реформи в
държавните структури, които подкрепят в България експортноориентираните предприятия и
експорта, и тези, които се занимават с иновации, като целта е да има обособени звена - органи,
които да помагат на бизнеса от тези сфери.
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Резюме: Всички министри да декларират какви реформи биха направили, ако останат на поста
си в следващия кабинет, настоя финансовият министър Симеон Дянков. Той представи 7
основни приоритета пред икономиката ни.
Дянков говори по време на седмата годишна среща на бизнеса с правителството, съобщи
Дарик радио. На форума са всички министри от правителството с изключение на премиера,
Цветан Цветанов, Николай Младенов и Аню Ангелов, които са с него при посещението му в
САЩ.
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Заглавие: Започна серия събития, промотиращи инвестиционните предимства на
България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V" в Париж се проведе първото от серията
международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел
привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от
Българската агенция за инвестиции и обединение "Файненшъл Таймс - Медиа Планинг Груп", с
финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика" 2007 - 2013.
Събитието в Париж събра на едно място водещи представители от бизнеса и представители на
български институции, както и утвърдени чужди компании, развиващи бизнес в България.
Вечерята се проведе под формата на кръгла маса, с панелна дискусия и активни дебати по
различни акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните
възможности на България, като инвестиционна дестинация. Фокус на дискусията бе обсъждане
на някои ключови сектори за страната - „Информационни и комуникационни технологии",
„Транспортно оборудване и машиностроене" и „Аутсорсинг на бизнес процеси", „Храни и
земеделие".
Представители на правителството, в лицето на Негово Превъзходителство г-н Марин Райков
/Посланик на България във Франция/, г-н Борислав Стефанов /Изпълнителен Директор на БАИ/
и г-н Стоян Мавродиев /Председател на Комисията по финансов надзор/, приветстваха гостите
и представиха инвестиционните предимства на страната - стратегическо географско
положение, стабилна политическа и икономическа обстановка, конкурентни предимства на
данъчната политика.
Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха от
първо лице условията за бизнес и развитие в страната. Участници в панелната дискусия бяха
изпълнителният директор на "Данон" за България - г-н Рено Шамонал, френският търговски
представител в България - г-н Филип Шатиньо, председателят на Френската търговска камара,
г-н Стефан Дьолайе, изпълнителният директор на "Виваком" - г-н Бернар Москени и г-н Никола
Треан - изпълнителен директор на компанията "Аурубис".
"Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата
да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и
са налице всички предпоставки за това", сподели председателят на Френската търговска
камара, Стефан Дьолайе. Мнението му беше подкрепено и от г-н Шамонал, изпълнителен
директор на "Данон" за България, който сподели, че в действителност историята на България
винаги е била изпълнена с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и
такива, които намират решения.
Основополагащ фактор за бизнеса. "Българската икономика е една истинска европейска
инономика", потвърди и френския търговски представител в България, г-н Шатиньо. По-нататък
коментарите на участниците в панелната дискусия бяха фокусирани върху реалния опит в
българската бизнес среда и възможностите, които те са превърнали в успешен бизнес модел в
България. Г-н Москени, изпълнителен директор на "Виваком" и г-н Треан, изпълнителен
директор на "Аурубис", акцентираха върху квалификацията на служителите в страната, които
получават европейско образование и работят по международни стандарти, което допринася за
конкурентните предимства на бизнеса в България.
Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които
спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.
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Резюме: На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V" в Париж се проведе първото от
серията международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с
цел привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от
Българската агенция за инвестиции и обединение "Файненшъл Таймс - Медиа Планинг Груп", с
финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика" 2007 - 2013.
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България притежава редица предимства като инвестиционна дестинация, но качествата на
страната са относително слабо познати в чужбина. С цел да се увеличи ръста на преки
чуждестранни инвестиции в страната, следва да се промотират и популяризират нейните
предимства сред целевите аудитории - представители на бизнеса от трите ключови пазари
Европа, Северна Америка и Азия. Серията от събития, организирани съвместно от БАИ и
обединение „Файненшъл таймс - Медиа Планинг Груп", ще бъдат посветени на атрактивните
инвестиционните възможности на България и ще допринесат за осъществяване на директен
контакт между представители на българските институции, частен сектор и потенциални
инвеститори от цял свят.
Първият етап от събитията обхваща пазар Европа и включва три кръгли маси - в Париж (29
ноември), Мюнхен (4 декември) и Лондон (5 декември), и една конференция в Лондон (6
декември). Серията бизнес срещи продължава през 2013 г. с още шест кръгли маси и две
конференции в Северна Америка (Ню Йорк, Чикаго и Сан Хосе) и Азия (Токио, Сеул и Хонг
Конг).
Участие в бизнес форумите ще вземат представители на български и международни компании,
развиващи успешно бизнеса си в България. По този начин ще бъде представена, както
държавната политика и подкрепа за стимулиране на чуждестранните инвеститори в страната,
но и успешни примери и случаи от практиката на вече реазлирани проекти. Форумите ще
съберат на едно място политици, експерти и водещи бизнес лидери от България и чужбина, с
цел обмяна на опит и контакти и провеждане на полезна дискусия относно позиционирането на
страната като инвестицонна дестинация.
Серията бизнес форуми се организират в рамките на проект "Популяризиране на предимствата
за инвестиране в България", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. Бенефициент на
проекта е Българската агенция за инвестиции.
Статията е изготвена с материали на Медиа Планинг Груп.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/411456/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1
%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82-3%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
Брой думи: 174
Резюме: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро.
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Заглавие: Добрев: Целта ни е догодина инвестициите в България да достигнат 3 млрд.
евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
годишната среща на бизнеса с правителство. Според министъра, за да бъде постигнат ръст на
икономиката на България, е необходимо да има повече инвестиции. Това може от една страна
да стане като се използва ресурсът по оперативна програма "Конкурентоспособност". Друга
възможност са промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Добрев припомни, че сега
страната ни активно се представя като инвестиционна дестинация в различни държави, което
също подпомага привличането на инвестиции.
Според министъра възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа и
пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия. Иновациите също според
Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни.
Министърът смята, че са необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в
България експортноориентираните
предприятия и експорта и тези, които се занимават с иновации, като целта е да има обособени
звена - органи, които да помагат на бизнеса от тези сфери.
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Дата: 03.12.2012
Източник: www.news.data.bg
Връзка:
http://news.data.bg/2/bulgaria/411640/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
Брой думи: 140
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи
предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от министерството.
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Заглавие: Представят България като инвестиционна дестинация на форуми в Лондон и
Мюнхен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи
предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от министерството.
На 4 декември 2012 г. в Мюнхен министър Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема
„Investing in Bulgaria – The strategic business destination in Central and Eastern Europe”.
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред
акцентите на конференцията на 6 декември 2012 г. ще бъдат изборът на България като
инвестиционна дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на
икономиката. На срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните
технологии Ивайло Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за
инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов.
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс”, с
финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност“.
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Връзка:
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Брой думи: 256
Резюме: Смятаме да над договорим 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.
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Заглавие: Ваучери за иновативни технологии?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Смятаме да над договорим 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 икономическият министър Делян Добрев по време
на 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. За 6 месеца
са разплатени повече средства отколкото за 6 години от старта на ОП. 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. Има 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 ОП
"Конкурентоспособност". Добрев заяви, че се планира в следващия програмен период на ОП
"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.
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Заглавие: Eдна среща на един бизнес с една власт
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Еврокомисарят Кристалина Георгиева, от едната й страна председателят на КРИБ и
разследван за пране на пари и данъчни престъпления Огнян Донев, от другата й - министърът
на финансите и вицепремиер Симеон Дянков, и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев. Седнали в кресла пред зала с бизнесмени на седмата годишна среща
на бизнеса с правителството.Без премиера, министрите на вътрешните работи, отбраната и на
външните работи, целият кабинет регистрира присъствие тук, както и президентът Росен
Плевнелиев, който за сетен път повтори няколко любими свои визионерски виждания: че в
България до 2020 г. ще се изсипят 45 млрд. евро (виж вдясно сметките на Плевнелиев)...
Гуруто от "Дондуков" 2: Силни в кризата...
Президентът е както винаги несломимо еуфоричен: "Потенциалът на България е голям.
Изграждането на модерна икономика трябва да бъде тотален приоритет. България има
самочувствието на индустриална сила в региона, с постижението на няколко поколения...
България е остров на стабилност в турбулентни времена. България е добър съсед и уважаван
партньор. Ниският дълг и културата на стабилност създават предимство. Не вярваме в лесните
печалби и креативните сделки. Били сме много пъти в криза. Знаем какво е да е трудно. Не
очакваме някой друг да ни спасява и да ни прави реформите и да ни подари богатството...
Именно защото толкова пъти сме били в криза, днес сме силни".
Не е ясно откъде ще произтече силата ни, а и президентът не поясни. Но каза още:
"Разполагаме със сериозен потенциал, който трябва да се надгради. България не е износител
на суровини и мозъци, а на готови продукти. Страната ни има самочувствието на индустриална
сила в региона..."
През уикенда Плевнелиев стана първият държавен глава, прерязал лентата на мол - този на
бул. "България".
Симеон Дянков и изпитът му по реформи
Тест за втори мандат към министрите измисли пък Дянков, който поиска всички шефове на
ведомства да декларират какви реформи биха направили, ако останат на поста си в следващия
кабинет.
Изпитът за намеренията за реформи беше обявен като седмия приоритет от Дянков. Първите
шест са: изпълним бюджет, което ще се случи още тази седмица, правителството да се
разплаща навреме - в момента дълговете към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеното
ДДС - 210 млн. лева, третият и четвъртият приоритет са да се намали бюрокрацията и да се
подпомогне излизането на чужди пазари на българския бизнес.
Туризмът е приоритет номер пет, а скоро у нас щял да бъде развит и спортният туризъм, след
като до края на следващата година ще има още една голяма спортна зала в Пловдив. Шестият
важен приоритет е да се стимулира администрацията да работи добре с бизнеса.
Както си е редът, изказа се и Добрев. В общи линии той повтори изявлението си от миналата
седмица как ние сме малка, отворена икономика и изнасяме предимно суровини. За да има
ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции, заяви той. Добрев напомни, че
еврозоната е в рецесия, а 72% от износа на България е за страни от еврозоната.
Има едни пари в "Конкурентоспособност"
Междувременно миналата седмица Добрев информира, че до лятото на 2013-а, когато ще са
редовните парламентарни избори, ще бъдат усвоени на сто процента средствата по
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Резюме: Еврокомисарят Кристалина Георгиева, от едната й страна председателят на КРИБ и
разследван за пране на пари и данъчни престъпления Огнян Донев, от другата й - министърът
на финансите и вицепремиер Симеон Дянков, и министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев. Седнали в кресла пред зала с бизнесмени на седмата годишна среща
на бизнеса с правителството.Без премиера, министрите на вътрешните работи, отбраната и на
външните работи, целият кабинет регистрира присъствие тук, както и президентът Росен
Плевнелиев, който за сетен път повтори няколко любими свои визионерски виждания: че в
България до 2020 г. ще се изсипят 45 млрд. евро (виж вдясно сметките на Плевнелиев)...
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оперативна програма "Конкурентоспособност", която била една от най-добре работещите
европейски програми в България.
По думите на министъра всеки месец по сметките на фирмите се превеждат между 40 и 50 млн.
лева средства от оперативната програма. 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.
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D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%
B8+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+
%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D
1%82+3+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0+%D0%B5%D
0%B2%D1%80%D0%BE
Брой думи: 120
Резюме: Цел за следващата година е преките чуждестранни инвестиции в България да
надхвърлят 3 млрд. евро, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.
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Заглавие: Добрев: Очакваме чуждестранни инвестиции да достигнат 3 милиарда евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Цел за следващата година е преките чуждестранни инвестиции в България да
надхвърлят 3 млрд. евро, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство.
По думите му инвестициите са ключов двигател на икономическия ръст и те може да се
повишават както чрез ресурсите по оперативна програма "Конкурентоспособност", така и с
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Европейските програми, които подкрепят
иновациите например могат да донесат поне 1.5 млрд. лв., според него.
Добрев не изключва и възможностите, които увеличаването на износа и насочването му към
страни с динамичен растеж, предоставят. Като такива държави той отличи Китай, Турция и
Индия и активното представяне на България като инвестиционна дестинация.
Copyright © CROSS Agency Ltd.
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Заглавие: Д. Добрев: Приходите от концесии тази година скочиха на 180 млн. лв.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Към момента дълговете на държавата към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеният
ДДС - 210 млн. лева, каза финансовият министър Симеон ДянковПриходите от концесии през
2012 г. са 180 млн. лв., докато през 2010 г. са били едва 40 млн. лв. Това каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на проведената в София Седма
годишна среща на бизнеса с правителството. По думите му, това се дължи на реформата в
сектора - създаване на единен орган за подземните богатства. Създадохме заетост - в момента
секторът представлява над 5% от БВП и осигурява заетост на 300 000 души, поясни Добрев.
Делян Добрев отбеляза, че по ОП „Конкурентоспособност” са сключени 492 договора с малки
и средни предприятия от май тази година до днес. Договорите са на стойност 700 млн. лв.
безвъзмездна помощ.
Стартирахме програмата енергийна ефективност и там имаме ресурс от общо 300 млн. евро,
припомни Добрев. Третата реформа, която все още не е дала плодове, е идеята за
преместване на държавната администрация, каза още Добрев.
През следващия програмен период предвиждаме с евросредства от оперативните програми да
се финансират не всички, а главно някои сектори на икономиката, които са приоритетни за
страната ни. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по
време на проведената в понеделник в София Годишна среща на бизнеса с правителството. По
думите му, един от секторите с „потенциал“ са иновациите. Затова идеята е по ОП
„Конкурентоспособност“ през следващия програмен период (2014-2020 г.) вместо да се
определят областите, по които може да се кандидатства с проекти, на спечелилите фирми да
се раздават ваучери, с които те да финансират свой иновативен проект по избор. Като
приоритетен сектор Добрев определи и повишаването на енергийната ефективност, както и
инвестициите в продукти с висока добавена стойност. Според икономическия министър би
трябвало да се подпомагат фирмите които изнасят, като за предпочитане е това да са готови
продукти, а не суровини.
В тази връзка Добрев изказа становище, че държавата трябва да създаде структури, които да
подпомагат иновативните фирми и тези, произвеждащи стоки за износ. Министърът препоръча
на бизнеса да разшири износа си и на други пазари извън ЕС, за страни като Китай, които и по
време на икономическата криза в Европа отбелязват икономически ръст.
Министърът на финансите Симеон Дянков също изтъкна значението на това да се подпомага
бизнесът за излизане на нови пазари и развитието на България като туристическа дестинация.
Дянков даде за пример с Италия, където туризмът формира около 15% от БВП. „Фокусът ни е
върху археологията, върху музеите, върху спортните съоръжения”, каза Дянков, като посочи, че
до края на 2013 г. в Пловдив се планира да се открие втората най-голяма спортна зала в
България, за да се развие страната и като туристическа дестинация за спорт.
Дянков очерта седем основни приоритета, които са важни в следващите месеци. Първият от
тях е да имаме изпълним бюджет. Вторият е правителството да се разплаща навреме - към
момента дълговете на държавата към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеният ДДС - 210
млн. лева. А дълговите на общините към бизнеса, предимно строителния, са 171 млн. лв.
Третият и четвъртият приоритет са да се намали бюрокрацията и да се подпомогне излизането
на чужди пазари на българския бизнес. Туризмът, вкл. спортният, е приоритет номер пет.
Шестият важен приоритет, който открои финансовият министър, е да се стимулира
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Резюме: Към момента дълговете на държавата към фирмите са 135 млн. лева, а
неразплатеният ДДС - 210 млн. лева, каза финансовият министър Симеон Дянков
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администрацията да работи добре с бизнеса. Министрите да декларират каква визия имат за
ресорите си и какво биха направили, ако запазят постовете си, Симеон Дянков определи като
седми приоритет.
Изграждането на модерна икономика трябва да е тотален приоритет, каза от трибуната на
форума президентът Росен Плевнелиев. Той напомни, че през 80-те години на миналия век
България е била водеща във важни области и е произвеждала 20% от световното производство
на електрокари и мотокари. Президентът поясни и какво е имал предвид при наскоро даденото
си изявление, че очаква до 2020 г. около 45 млрд. евро инвестиции у нас. Близо половината от
посочените средства ще дойдат от еврофинансиране (вкл. и за земеделие) от настоящия и
следващия програмен период (2014-2020 г.). Освен това очакванията са за около 12 млрд. евро
чужди инвестиции до 2020 г., както и средства за капиталови разходи от държавния бюджет.
Плевнелиев за пореден път изтъкна значението на въвеждането на електронното
правителство, което ще спести средства на бизнеса и гражданите и ще намали корупцията у
нас.
Някои представители на бизнеса обаче не бяха оптимистично настроени относно състоянието
на икономиката ни. Те обясниха, че „като цяло икономиката не върви добре, хората и бизнеса
са посърнали“. Предприемачи изказаха и мнение, че по ОП „Конкурентоспособност“ се
кандидатства „изключително трудно“.
Социологът Иван Кръстев по време на форума пък открои като като проблеми повишаването на
външния дълг на страната, недобре работещата съдебна система, притежанието на някои
медии от неизвестни собственици и др.
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D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1
%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5_.html
Брой думи: 175
Резюме: През 2013 година ще бъдат инвестирани 1,5 млрд. лв по ОП "Конкурентоспособност"
На България е необходима държавна структура, която да се занимава изцяло с иновациите.
Това каза на 7-мата среща на бизнеса с правителството министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев. Според него през 2013 година по Оперативна програма
"Конкурентоспособност" (ОПК) ще бъдат инвестирани 1,5 млрд. лв, които ще послужат на
малките и средни предприятия.
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Заглавие: Делян Добрев: България трябва да дефинира държавна структура по
иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: През 2013 година ще бъдат инвестирани 1,5 млрд. лв по ОП "Конкурентоспособност"
На България е необходима държавна структура, която да се занимава изцяло с иновациите.
Това каза на 7-мата среща на бизнеса с правителството министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев. Според него през 2013 година по Оперативна програма
"Конкурентоспособност" (ОПК) ще бъдат инвестирани 1,5 млрд. лв, които ще послужат на
малките и средни предприятия.
През следващия програмен период на ОПК (2014-2020) приоритетно ще бъдат насочвани
средства към секторите, носещи расреж. Иновациите енергийната ефективност, които носят
добавена стойност на суровините, превърнати в продукти, ще доведат до икономически ръст,
съобщават от пресцентъра на МИЕТ.
До момента по ОПК са сключени 492 договора с малки и средни предприятия. Като начална
дата на този резултат се смята май месец 2012 г., когато програмата беше преструктурирана.
700 млн. лв е общата стойност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ.
Предстои подписване на договори по програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика",
която разполага с ресурс от 300 млн. евро. Тези средства трябва да бъдат усвоени до края на
2015 година.
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Заглавие: Президентът поиска пакт за еврофондовете, Добрев не знаел как да
реформира
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министрите да кажат какво ще предприемат, ако останат на поста си, предложи Дянков
Национален пакт за еврофондовете предложи държавният глава Росен Плевнелиев по време
на Седмата годишна среща на бизнеса с правителството. Финансовият министър Симеон
Дянков пък представи седем мерки в помощ на бизнеса за 2013 година.
Министър Делян Добрев посочи, че са нужни сериозни реформи в две основни икономически
сфери, но самият той нямал ясна визия как да стане това.
Росен Плевнелиев посочи и основните принципи, на базата на които да функционира този
Национален пакт.
„На първо място това е следващите правителства да не развалят системата, там където
нещата работят”, посъветва президентът.
Според него за правилното усвояване на еврофондовете трябва да бъде поддържана „скорост
от 2,5 млрд. евро годишно”, т.е. това да е най-малката сума, усвоявана от европейските
програми.
Плевнелиев каза още, че административният капацитет не трябва да бъде нарушаван, т.е. „без
политически чистки от страна на слеващото правителство”.
По думите на президента между 2007 и 2009 година е имало почти нулево усвояване на
еврофондовете.
„Стремежът ни е до 2015 година да постигнем 100% усвояемост”, каза той.
Според държавния глава усвояването на европейските средства трябва да се превърне в
национална отговорност за управляващите.
По думите на президента в годините до 2020 г. България ще може да разчита на поне 50 млрд.
евро. Можело да разчитаме на медународни финансови инвеститори, на публично-частни
партньорства. „Чуждите инвестиции годишно ще бъдат около 1,5 млрд. евро”, заяви
Плевнелиев.
„България не трябва да изнася суровини и мозъци, а продукти с добавена стойност. Да бъде не
страна на евтината, а на ефективната работна сила”, допълни той.
Според вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков е редно всички министри да
декларират какви реформи биха направили, ако останат на поста си в следващия кабинет. По
думите му така хората ще знаят за кого и за какво гласуват на изборите и няма да се прави
популистка политическа кампания.Дянков начерта седем основни точки, които са важни в
следващите месеци. Първата от тях е и да имаме изпълним бюджет, което според него ще се
случи още тази седмица. Второто важно е правителството да се разплаща навреме, като в
момента дълговете на правителството към фирмите са 135 млн. лева, а неразплатеното ДДС –
210 млн. лева.
Намаляването на бюрокрацията е третата стъпка в полза на бизнеса, която предлага
правителството.
„Ще подпомагаме и бизнеса за излизането на нови пазари”. Това е четвъртата мярка на
правителството, каза Дянков и допълни, че петата мярка е свързана с развитието на България
като добре позната туристическа дестинация.
Шестата мярка ще стимулира администрацията да работи за бизнеса, което също е нескончаем
процес, според финансовия министър. Това може да бъде постигнато с финансови стимули за
служещите в администрацията и последните данни са показателни – намалява броят на
служителите, но се увеличава заплащането.
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Резюме: Министрите да кажат какво ще предприемат, ако останат на поста си, предложи
Дянков
Национален пакт за еврофондовете предложи държавният глава Росен Плевнелиев по време
на Седмата годишна среща на бизнеса с правителството. Финансовият министър Симеон
Дянков пък представи седем мерки в помощ на бизнеса за 2013 година.
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Седмата стъпка е всички министри да декларират какви реформи ще направят за следващите
четири години, не само до края на 2013 година, заключи Симеон Дянков.
Според икономическия министър Делян Добрев трябва да се реформират държавните
структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата „неясна”
реформа за министър Добрев са иновациите.
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия какво трябва
да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да направим
реформа в държавните структури, които подкрепят експортноориентираните предприятия,
които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа? Не знаем.
Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно кое трябва да
подкрепи, с какво трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено”, каза
министърът.
Добрев обясни, че има възможности по „Техническа помощ” по ОП “Конкурентоспособност”
звеното да бъде подкрепено, така че да стане първи помощник на българските предприятия,
които искат да излязат на външните пазари.
Втората сфера, в която министърът би искал да се направят реформи, са иновациите. „Нямаме
орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с иновациите. Трябва ни нещо
като единният орган за подземните богатства или единният орган по ОП
“Конкурентоспособност” с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, която
направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се случи с експортноориентираните
предприятия и иновациите”, каза Добрев.
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Резюме: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро.Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство. Според
министъра, за да бъде постигнат ръст на икономиката на България, е необходимо да има
повече инвестиции. Това може от една страна да стане като се използва ресурсът по
оперативна програма "Конкурентоспособност".

Медиен мониторинг | 12/4/2012

Заглавие: Преки чуждестранни инвестиции за над 3 млрд. евро са цел за 2013 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро.Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителство. Според
министъра, за да бъде постигнат ръст на икономиката на България, е необходимо да има
повече инвестиции. Това може от една страна да стане като се използва ресурсът по
оперативна програма "Конкурентоспособност". Ще се случат минимум милиард и половина
лева инвестиции благодарение на програма в българските малки и средни предприятия през
следващата една година заяви министърът. Друга възможност са промените в Закона за
насърчаване на инвестициите. Сред ефектите от новите законови стимули министърът
припомни очакваното намаление на разходите на работодател за човешки ресурси на всеки
новонает със 17, 4 на сто, както и възможността инвеститорите, при определен обем на
инвестициите и разкрити работни места, да получават и възможност за постоянно пребиваване
в България и българско гражданство при улеснена процедура. Добрев припомни, че сега
страната ни активно се представя като инвестиционна дестинация в различни държави, което
също подпомага привличането на инвестиции. През декември е съм в Япония, февруари - САЩ,
утре - в сряда и четвъртък, съм в Мюнхен и Лондон, допълни министърът. С бюджета за
следващата година ще успеем да стимулираме потреблението, защото увеличаваме доходите
за най-уязвимите групи, заяви министърът. Според Добрев възможност за ръст на икономиката
е увеличаването на износа и пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция,
Индия. Иновациите също според Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни и
припомни, че за тях има средства по сегашната оперативна програма, ще има и през
следващия програмен период. Министърът смята, че са необходими и реформи в държавните
структури, които подкрепят в България експортноориентираните предприятия и експорта и тези,
които се занимават с иновации, като целта е да има обособени звена - органи, които да помагат
на бизнеса от тези сфери.
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Заглавие: За седем месеца фирмите получили повече пари отколкото за 5 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Добрев чака 3 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции
"С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма сме
постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат". Това каза
ресорният министър Делян Добрев на Седмата годишна среща на бизнеса с правителството
"Големите въпроси на 2013 г."
Добрев припомни, че от май 2011 г. функционира Единен орган за управление на подземните
богатства, който улеснява значително работата на бизнеса. Бяха наследени 1100 преписки и
след една година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази
реформа създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него
работят над 30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000, подчерта
Добрев. Увеличихме и приходите от концесии за бюджета – 2012 г. ще завършим със 180 млн.
лв., което е два пъти повече от 2010 г., дори без внесения бонус от Total, информират от МИЕТ.
Според икономическия министър друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма "Конкурентоспособност" през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лв. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са
допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика, обясни Добрев.
От май до края на ноември са разплатени повече средства към българските фирми от колкото
за периода 2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме месечни разплащания
от 40 млн. лв, посочи Добрев. Той припомни и за стартиралата програма "Енергийна
ефективност и зелена икономика" с ресурс от 300 млн. евро. До средата на следващата година
тези средства ще бъдат контрактувани.
Третата успешна реформа е преместването на ресор "Туризъм" в град Пловдив, което е
доказателство за целенасочената политика на държавата, изтъкна Добрев. 90% от туристите у
нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти. Потенциалът на страната ни е в
културно-историческия, СПА и селския туризъм. Според Добрев има предпоставки да
привлечем повече туристи от дестинации като Япония и Китай, които са пазар от 150 млн.
души.
През следващата година благодарение на оперативна програма "Конкурентоспособност" в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1,5 млрд. лв., каза
икономическият министър. Според него икономически ръст през следващата година ще се
постигне и чрез привличането на повече инвестиции.
Създали сме предпоставки за следващата година преките чуждестранни инвестиции да бъдат
около 3 млрд. евро. и това е нашата цел, каза още той.
Като други възможности за постигане на икономически растеж Добрев посочи стимулирането на
потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като Китай, Индия и
Турция, както и насърчаването на иновациите.
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Резюме: Добрев чака 3 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции
"С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма сме
постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат". Това каза
ресорният министър Делян Добрев на Седмата годишна среща на бизнеса с правителството
"Големите въпроси на 2013 г."
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През следващия програмен период средствата по оперативната програма ще са насочени
към секторите, които носят растеж, стана ясно още от думите на министъра пред
представителите на бизнеса. Ще се борим за повече средства за иновации, подобряване на
енергийната ефективност и подкрепа на предприятията, които превръщат суровините в
продукти с висока добавена стойност, подчерта Добрев.
Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури,
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура,
която да се занимава с иновациите.
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Резюме: Поставили сме си за цел през следващата 2013 година преките чуждестранни
инвестиции в България да са над 3 млрд.евро, каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителството.
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Заглавие: С повече инвестиции към ръст на икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поставили сме си за цел през следващата 2013 година преките чуждестранни
инвестиции в България да са над 3 млрд.евро, каза министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев по време на годишната среща на бизнеса с правителството.
Според министъра, за да бъде постигнат ръст на икономиката на България, е необходимо да
има повече инвестиции. Това може от една страна да стане като се използва ресурсът по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
Друга възможност са промените в Закона за насърчаване на инвестициите.
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Заглавие: Насърчават иновациите за икономически растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Делян Добрев: Икономически растеж се постига с реформи
С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма сме
постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата годишна среща
на бизнеса с правителството.
От месец май 2011 г. функционира Единен орган за управление на подземните богатства, който
улеснява значително работата на бизнеса. Бяха наследени 1100 преписки и след 1 година и 3-4
месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази реформа създадохме заетост в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него работят над 30 000 души и с
новите концесии ще се наемат минимум още 5000.
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма "Конкурентоспособност" през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лева. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това
са допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика за тези шест месеца, както и
новоразкрити работни места. От май до края на ноември са разплатени повече средства към
българските фирми от колкото за периода 2007 г. до април 2012 година.
По думите на министър Добрев третата успешна реформа е преместването на ресор "Туризъм"
в град Пловдив, което е доказателство за целенасочената политика на държавата. 90% от
туристите у нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти, заяви Делян Добрев и
посочи, че потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм.
Според него има предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и
Китай, които са пазар от 150 млн. души.
През следващата година благодарение на оперативна програма "Конкурентоспособност" в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1.5 млрд. лева.
Според министъра икономически ръст през следващата година ще се постигне и чрез
привличането на повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети промени
в Закона за насърчаване на инвестициите. Създали сме предпоставки за следващата година
преките чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел, каза още
Добрев.
Като други възможности за постигане на икономически растеж министърът сочи стимулирането
на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като Китай, Индия и
Турция, както и насърчаването на иновациите.
Според Добре реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури,
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура,
която да се занимава с иновациите.
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Резюме: Делян Добрев: Икономически растеж се постига с реформи
С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма сме
постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата годишна среща
на бизнеса с правителството.
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Брой думи: 66
Резюме: Николихвените кредити по програма "Конкурентоспособност" ще са достъпни от
януари Последният влак с европейски субсидии наближава. Настоящият програмен период
приключва в края на 2013 г., а писъкът с процедурите, по които могат да кандидатстват малките
и средните предприятия (МСП), става все по-кратък (виж по-долу).
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Заглавие: Гепард: Последният влак | Остава малко време за кандидатстване за
европейските субсидии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Николихвените кредити по програма "Конкурентоспособност" ще са достъпни от
януари Последният влак с европейски субсидии наближава. Настоящият програмен период
приключва в края на 2013 г., а писъкът с процедурите, по които могат да кандидатстват малките
и средните предприятия (МСП), става все по-кратък (виж по-долу). Министерствата, които
отговарят за отделните програми за бизнеса, през следващата година планират да се
фокусират основно върху изпълнението и мониторинга на вече одобрените...
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Резюме: От МИЕТ планират наддоговореност на програмата с до 8%
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Заглавие: Очаква се 84% договореност на средствата по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От МИЕТ планират наддоговореност на програмата с до 8%
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 5 до 78%, 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.
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Резюме: Смятаме да над договорим 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.
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Заглавие: Ваучери за иновативни технологии?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Смятаме да над договорим 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.
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Заглавие: Делян Добрев: За да има ръст в икономиката, трябва да насърчаваме
инвестициите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министърът взе участие в Седмата годишна среща на бизнеса с правителството
„За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции”, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата годишна среща на
бизнеса с правителството, предаде Агенция „Фокус”.
Форумът е организиран от в. "Капитал" и стартира в столичния хотел "Шератон" под надслов
"Големите въпроси на 2013-а" днес в 9.00 часа.
„Това може да бъде постигнато с повече инвестиции, програма „Конкурентоспособност”,
насърчаване на инвестициите, каза министърът. Бюджетът за следващата година е важен,
защото стимулира потреблението и увеличава доходите за най-уязвимите групи”, каза
министърът.
Добрев изтъкна значението на износа за ръста на икономиката. Той посочи, че еврозоната е в
рецесия, а 72% от износа на България е за страни от еврозоната. „Какво трябва да направим –
тези 28%, които са към други държави, да ги направим много повече – да диверсифицираме
риска”, каза Добрев. Стокообменът между България, Европейския съюз и Китай е 300 млрд.
евро. Трябва да се стимулира бизнесът да открие нови пазари, на които да расте с големи
темпове.
Добрев, който в края на миналата седмица се завърна от българо-китайския бизнес форум,
разкриващ възможностите за инвестиции в страната, е оптимистично настроен за
перспективите пред търговско-икономическите връзки и туристическия обмен между двете
страни. „На фона на глобалната финансова криза, Китай поддържа висок икономически ръст и
европейските страни и САЩ обръщат погледа си на Изток, надявайки се да разширят пазарите
си там и привлекат китайски инвестиции. Това пък показва увеличеното влияние на Китай в
света”, каза той.
В началото на годината финансираният съвместно от китайската автомобилостроителна
компания Great Wall и българската „Литекс комерс" в Ловеч завод за автомобили започна
работа, а през месец юли от него излезе и първия автомобил, носещ китайската марка.
Занапред България се очаква да се превърне в база за навлизането на Great Wall и в другите
страни от Европейския съюз. Министърът приветства подобна форма на сътрудничеството и се
надява то да бъде добър пример за търговско-икономическите връзки между Китай и България.
“По ОП „Конкурентоспособност” ще се борим за колкото се може повече средства за периода
2014-2020 г. Това не се базира на пазарлък, а на това доколко добре ще докажем, че нашият
бизнес има нужда от тези средства. Това, което трябва да направим за следващия програмен
период – да имаме определена специализация, на първо място това са иновациите”, каза още
министър Делян Добрев.
Втори приоритет на министерството е енергийна ефективност за малки и средни предприятия.
Не можем да бъдем конкурентни, ако не инвестираме в енергийна ефективност, допълни той.
Tweet
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Резюме: Министърът взе участие в Седмата годишна среща на бизнеса с правителството
„За да има ръст в икономиката, трябва да има повече инвестиции”, каза министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на Седмата годишна среща на
бизнеса с правителството, предаде Агенция „Фокус”.
Форумът е организиран от в. "Капитал" и стартира в столичния хотел "Шератон" под надслов
"Големите въпроси на 2013-а" днес в 9.00 часа.
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Брой думи: 185
Резюме: Икономическият ръст може да се постигне само с увеличаване на износа
Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро.
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Заглавие: Добрев: Целта ни е догодина инвестициите в България да достигнат 3 млрд.
евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическият ръст може да се постигне само с увеличаване на износа
Поставили сме си за цел през следващата година преките чуждестранни инвестиции в
България да достигнат над 3 млрд.евро.
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на
годишната среща на бизнеса с правителство. Според министъра, за да бъде постигнат ръст на
икономиката на България, е необходимо да има повече инвестиции. Това може от една страна
да стане като се използва ресурсът по оперативна програма "Конкурентоспособност". Друга
възможност са промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Добрев припомни, че сега
страната ни активно се представя като инвестиционна дестинация в различни държави, което
също подпомага привличането на инвестиции.
Според министъра възможност за ръст на икономиката е увеличаването на износа и
пренасочването му към държави в растеж като Китай, Турция, Индия. Иновациите също според
Добрев ще допринесат за растеж на икономиката ни.
Министърът смята, че са необходими и реформи в държавните структури, които подкрепят в
България експортноориентираните
предприятия и експорта и тези, които се занимават с иновации, като целта е да има обособени
звена - органи, които да помагат на бизнеса от тези сфери.
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Брой думи: 145
Резюме: Делян Добрев ще вземе участие
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи
предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от министерството.
На 4 декември 2012 г. в Мюнхен министър Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема
„Investing in Bulgaria – The strategic business destination in Central and Eastern Europe”.
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Заглавие: Представят България като инвестиционна дестинация на форуми в Лондон и
Мюнхен
Подзаглавие:
Автор: Калина Георгиева
Текст: Делян Добрев ще вземе участие
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще представи
предимствата на България като инвестиционна дестинация на събития в Германия и
Великобритания, съобщиха от министерството.
На 4 декември 2012 г. в Мюнхен министър Добрев ще вземе участие в кръгла маса на тема
„Investing in Bulgaria – The strategic business destination in Central and Eastern Europe”.
Мероприятия на същата тема ще се проведат и през следващите два дни в Лондон. Сред
акцентите на конференцията на 6 декември 2012 г. ще бъдат изборът на България като
инвестиционна дестинация, бизнес климатът у нас, както и ключовите сектори за растеж на
икономиката. На срещата ще присъстват още министърът на транспорта и информационните
технологии Ивайло Московски, както и изпълнителният директор на Българската агенция за
инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов.
Събитията се организират от БАИ, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс”, с
финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност“.
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Брой думи: 243
Резюме: Тя се нарича CineArt.me
Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм проекти
стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай Михайлов
и сценографката Лилиана Данчева.
Сайтът, който в перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в
индустрията при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на
артистите пък ще могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около
най-новите им начинания.
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Заглавие: Създават социална мрежа за кино
Подзаглавие:
Автор: Борислава Замфирова
Текст: Тя се нарича CineArt.me
Първата по рода си професионална социална мрежа за кино, телевизионни и гейм проекти
стартира у нас. Тя се нарича CineArt.me, а автори на проекта са аниматорът Николай Михайлов
и сценографката Лилиана Данчева.
Сайтът, който в перспектива ще се развива като международен проект, цели да улесни хората в
индустрията при намирането на работа, интересни проекти и нови колеги. Феновете на
артистите пък ще могат да следят много по-близко развитието им, както всички новини около
най-новите им начинания.
СineArt е еволюция и продължение на портала за дизайнери CGArt.bg, стартирал през 2010
година. От тогава той успя да събере на едно място над 2000 от най-добрите български
дизайнери, архитекти и художници използващи компютърна графика. В партньорство с лидери
от ИТ брашна и различни предприемачески организации редовно се организират събития,
курсове и състезания. Партньор на мрежата е и най-големият предприемачески клуб в
България - Start It Smart.
Естествено развитие на проекта цели да създаде нов, самостоятелен сайт, споделяйки базата
данни, разширяващ възможностите на платформата. Всеки актьор, модел или артист ще може
да качва информация и да облекчи работата си чрез специализирани мобилни приложения и
онлайн инструменти.
Първото мобилно приложение, CASTFOLIO ще подпомогне организацията на кастинги за
реклами, сериали и филми. То ще бъде създадено в тясно сътрудничество с екип от Camplight,
ръководен от Тодор Панайотов. Все още има свободни места за ранни инвестиции и участие на
партньори в проекта на CINEArt, който кандидаства и към фондовете за рисково финансиране и
програми по евро-програмата Jeremie.
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Резюме: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният
министър Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време
на седмата среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират
държавните структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия.
Другата „неясна" реформа за министър Добрев са иновациите.
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Заглавие: Трябват реформи за структурите, подкрепящи експорта, и за иновациите,
смята Добрев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нужни са сериозни реформи в две основни икономически сфери, но ресорният министър
Делян Добрев няма ясна визия как да стане това. Това призна самият той по време на седмата
среща на бизнеса с правителството. Според Добрев трябва да се реформират държавните
структури, които подпомагат експортните връзки на българските предприятия. Другата „неясна"
реформа за министър Добрев са иновациите.
„Две са сферите, в които трябва да направим реформи. Аз още нямам ясна визия какво трябва
да се направи. Затова предложения от ваша страна са добре дошли. Трябва да направим
реформа в държавните структури, които подкрепят експортноориентираните предприятия,
които подкрепя експорта на България. Кой се занимава в момента с тази работа? Не знаем.
Може би агенцията за малки и средни предприятия? Да, те имат такива функции.
Министерството има определени функции. Обаче нямаме звено, което да е ясно кое трябва да
подкрепи, с какво трябва да подкрепи, откъде ще му дадем финансиране на това звено", каза
министърът. Добрев обясни, че има възможности по „Техническа помощ" по ОП
"Конкурентоспособност" звеното да бъде подкрепено, така че да стане първи помощник на
българските предприятия, които искат да излязат на външните пазари.
Втората сфера, в която министърът би искал да се направят реформи, са иновациите. „Нямаме
орган, нямаме ясно определена структура, която да се занимава с иновациите. Трябва ни нещо
като единният орган за подземните богатства или единният орган по ОП
"Конкурентоспособност" с ясна визия, с ясни отговорности или пък реформата, която
направихме в туризма. Нещо подобно трябва да се сулчи с експортноориентираните
предприятия и иновациите", каза Добрев.
В рамките на изказването си Добрев представи предстоящата си програма за пътувания като
опит за подпомагане на бизнес връзките на българските компании с чужди партньори.
Икономическият министър заяви, че ще работи за по-енергийноефективна реформа, което ще
стане и със следващата оперативна програма, управлявана от неговото министерство.
Другият опорен пункт в нея ще бъде раздаването на ваучери за иновации на бизнеса, като те
няма да бъдат на принципа „даваме едни пари за наука", а ще бъдат печелени от компании,
които са наясно от какво имат нужда, за да подобрят производството си. /Дарик радио
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Източник: www.nbtv.bg
Връзка:
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Брой думи: 160
Резюме: До 2020 година в България ще се влеят около 45 милиарда евро външни инвестиции.
Прогнозата е на президента Росен Плевнелиев, който взе участие в седмата годишна среща
между правителството и бизнеса. Според държавния глава половината от средствата ще
дойдат от еврофондовете. Странтани ще разчита на на увеличеване на обема на
чуждестранните инвестиции.
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Заглавие: 45 милиарда евро в България до 2020 година
Подзаглавие:
Автор:
Текст: До 2020 година в България ще се влеят около 45 милиарда евро външни инвестиции.
Прогнозата е на президента Росен Плевнелиев, който взе участие в седмата годишна среща
между правителството и бизнеса. Според държавния глава половината от средствата ще
дойдат от еврофондовете. Странтани ще разчита на на увеличеване на обема на
чуждестранните инвестиции.
В срещата между бизнеса и правителството взе участие и енергиния миниатър Делян добрев.
Според него България трябва да наблегне на усвояването на средствата по оперативна
програма Конкурентоспособност, както и да се развива в областта на туризма, като
задълбочи контактите си със страни като и Kитай и Япония, които осигуряват огромен поток от
туристи .
На форума присъства и еврокомисар Кристалина Георгиев, както и финансовия министър
Симеон дДнков. Двамата поставиха акцент върху стабилноста на бългаската финансова
система, балансирания бюджет, както и намалената през последните години бюрокрация .
Наблегнато бе и на опитите на държавата да търси реализация на родната продукция на нови
за нея пазари, като тези в Азия например.
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Връзка:
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/61-2009-03-18-08-3822/32247------25---Брой думи: 111
Резюме: Само по този начин ще успее да усвои на 100% средствата от еврофондовете, смята
президентът Росен Плевнелиев
1.5 млрд евро ще получат фирми по ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: България трябва да усвоява по 2.5 милиарда евро на година
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Само по този начин ще успее да усвои на 100% средствата от еврофондовете, смята
президентът Росен Плевнелиев
1.5 млрд евро ще получат фирми по ОП "Конкурентоспособност". Това съобщи министърът
на икономиката Делян Добрев на седмата годишна среща на бизнеса с правителството. По
думите му три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. На свой ред
президентът Росен Плевнелиев предложи национален пакт за ефективно усвояване на
средствата от Европейския съюз. Държавният глава подчерта, че за да бъдат усвоени на 100%
средствата от Европейския съюз е необходимо да бъде поддържан темп от минимум 2.5
милиарда евро на година.
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Заглавие: Добрев: Икономически растеж се постига с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата годишна среща
на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а“, организирана от КРИБ и в-к
„Капитал“.
Министър Добрев припомни, че от май 2011 г. функционира Единен орган за управление на
подземните богатства, който улеснява значително работата на бизнеса. Бяха наследени 1100
преписки и след 1 година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази
реформа създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него
работят над 30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000, подчерта
Добрев. Увеличихме и приходите от концесии за бюджета – 2012 г. ще завършим със 180 млн.
лв., което е два пъти повече от 2010 г., дори без внесения бонус от „Тотал“.
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма „Конкурентоспособност“ през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лв. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са
допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити
работни места. От май до края на ноември са разплатени повече средства към българските
фирми от колкото за периода 2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме
месечни разплащания от 40 млн. лв, посочи Добрев. Той припомни и за стартиралата програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика“ с ресурс от 300 млн. евро. До средата на
следващата година тези средства ще бъдат контрактувани, каза още той.
По думите на министър Добрев третата успешна реформа е преместването на ресор „Туризъм“
в град Пловдив, което е доказателство за целенасочената политика на държавата. 90% от
туристите у нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти, заяви Делян Добрев и
посочи, че потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм.
Според него има предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и
Китай, които са пазар от 150 млн. души.
През следващата година благодарение на оперативна програма „Конкурентоспособност“ в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1.5 млрд. лв., каза
министър Добрев. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и
чрез привличането на повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Създали сме предпоставки за следващата
година преките чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел,
каза още той.
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите.
През следващия програмен период средствата по оперативната програма ще са насочени
към секторите, които носят растеж, стана ясно още от думите на министъра пред
представителите на бизнеса. Ще се борим за повече средства за иновации, подобряване на
енергийната ефективност и подкрепа на предприятията, които превръщат суровините в
продукти с висока добавена стойност, подчерта Добрев.
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Резюме: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат.
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата
годишна среща на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а“, организирана от
КРИБ и в-к „Капитал“.
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Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури,
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура,
която да се занимава с иновациите.
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Източник: www.struma.com
Връзка:
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Брой думи: 257
Резюме: Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата
година, обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща
между държавата и бизнеса.
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Заглавие: Ръст на икономиката ще дойде с идването на повече инвестиции
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пет са областите, които могат да помогнат за ръст на икономиката през следващата
година, обясни икономическият министър Делян Добрев по време на 7-та Годишна среща
между държавата и бизнеса.
Ръст на икономиката ще дойде с идването на повече инвестиции. Един от източниците е ОП
„Конкурентоспособност”, коментира още икономическият министър. Според него поне 1,5
млрд. лева могат да дойдат от европейските програми в помощ на иновациите у нас.
Освен това много важно е и насърчаването на инвестициите, което може да стане чрез
приетите промени в Закона за инвестициите през миналата седмица. Една от мерките
например е поемането на социалните осигуровки за големите инвеститори у нас. „Това
намалява разхода за човешки ресурси със 17,4%”, допълни още Добрев.
Според икономическия министър ръст на икономиката ще дойде още от стимулирането на
вътрешното потребление.
Правителството ще работи още и за активизиране на износа. Това ще бъде и мярка за
следващия програмен период, която ще заложи правителството, обясни още Добрев. Той
отново отчете, че трябва да се промени структурата на износа и да бъдат подпомогнати
експортно ориентираните предприятия.
Туризмът също е сектор, който може да донесе ръст на икономиката. На много места
привличането на нови туристи обаче е ограничено. „На "Слънчев бряг" местата на плажа са
ограничени на фона на 250-те хиляди легла в хотелите в курорта”, допълни Добрев. Но има
ниши, като СПА туризма, които тепърва могат да се използват, смята той.
Икономическият министър подчерта още и възможността за излизането на нови пазари, какъвто
е китайският например. При последното посещение на Добрев в Китай беше отчетен сериозен
интерес към България като туристическа дестинация.
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Резюме: От МИЕТ планират наддоговореност на програмата с до 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, съобщиха от МИЕТ.
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Заглавие: Очаква се 84% договореност на средствата по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От МИЕТ планират наддоговореност на програмата с до 8%
Смятаме да наддоговорим Оперативната програма "Конкурентоспособност" с около 5 до 78%, 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.
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Резюме: Само по този начин ще успее да усвои на 100% средствата от еврофондовете, смята
президентът Росен Плевнелиев.
1.5 млрд евро ще получат фирми по ОП "Конкурентоспособност".
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Заглавие: България трябва да усвоява по 2.5 милиарда евро на година
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Само по този начин ще успее да усвои на 100% средствата от еврофондовете, смята
президентът Росен Плевнелиев.
1.5 млрд евро ще получат фирми по ОП "Конкурентоспособност". Това съобщи министърът
на икономиката Делян Добрев на седмата годишна среща на бизнеса с правителството. По
думите му три неща са необходими, за да има ръст българската икономика - инвестиции,
стимулиране на експорта и износ на готови продукти, а не на суровини. На свой ред
президентът Росен Плевнелиев предложи национален пакт за ефективно усвояване на
средствата от Европейския съюз. Държавният глава подчерта, че за да бъдат усвоени на 100%
средствата от Европейския съюз е необходимо да бъде поддържан темп от минимум 2.5
милиарда евро на година.
Повече по темата вижте от репортажа на Християния Червенкова и оператора Бойко Мануилов.
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Резюме: Малките и средни предприятия ще получат 1.5 млрд. лв. през следващата година от
оперативна програма "Конкурентоспособност", твърди Делян Добрев
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Заглавие: С реформи към икономически растеж
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Малките и средни предприятия ще получат 1.5 млрд. лв. през следващата година от
оперативна програма "Конкурентоспособност", твърди Делян Добрев
Икономическият растеж може да се постигне само с реформи, убеден е министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той даде пример, че с три вече
реализирани реформи в повереното му министерство е постигнат растеж. "Надяваме да
изпълним още две до края на този мандат", каза икономическият министър на седмата годишна
среща на бизнеса с правителството, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Делян Добрев припомни, че от май 2011 г. функционира "Единен орган за управление на
подземните богатства", който значително улеснява работата на бизнеса. "Бяха наследени 1100
преписки и след година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази
реформа създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него
работят над 30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000, подчерта
министър Добрев. Увеличихме и приходите от концесии за бюджета - 2012 г. ще завършим със
180 млн. лв., което е два пъти повече от 2010 г., дори без внесения бонус от "Тотал", твърди
Добрев.
Преструктурирането на оперативна програма "Конкурентоспособност" през май 2012 г. също
е помогнало за растежа. "Оттогава досега са сключени 492 договора с малки и средни
предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези договори е 700 млн. лв. Като се
прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са допълнително 1 млрд. лв. за
българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити работни места", поясни
икономическият министър.
През следващата година благодарение на оперативна програма "Конкурентоспособност" в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1.5 млрд. лв., каза
още Делян Добрев. Третата успешна реформа според Добрев е преместването на ресор
"Туризъм" в Пловдив.
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Заглавие: Делян Добрев: Икономически растеж се постига с реформи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат, заяви
министър Добрев
С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма сме
постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат. Това каза
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на 7-мата годишна среща
на бизнеса с правителството „Големите въпроси на 2013-а“, организирана от КРИБ и в-к
„Капитал“.
Министър Добрев припомни, че от м. май 2011 г. функционира Единен орган за управление на
подземните богатства, който улеснява значително работата на бизнеса. Бяха наследени 1100
преписки и след 1 година и 3-4 месеца останаха само 100, по които все още работим. Чрез тази
реформа създадохме заетост - в момента секторът представлява повече от 5% от БВП, в него
работят над 30 000 души и с новите концесии ще се наемат минимум още 5000, подчерта
министър Добрев. Увеличихме и приходите от концесии за бюджета – 2012 г. ще завършим със
180 млн. лв., което е два пъти повече от 2010 г., дори без внесения бонус от „Тотал“.
Според министър Добрев друга реформа, довела до растеж, е преструктурирането на
оперативна програма „Конкурентоспособност“ през май 2012 г. Оттогава досега са сключени
492 договора с малки и средни предприятия. Стойността на безвъзмездната помощ по тези
договори е 700 млн. лв. Като се прибавят и инвестираните от самите фирми средства, това са
допълнително 1 млрд. лв. за българската икономика за тези шест месеца, както и новоразкрити
работни места. От май до края на ноември са разплатени повече средства към българските
фирми от колкото за периода 2007 г. до април 2012 г. През октомври и ноември стигнахме
месечни разплащания от 40 млн. лв, посочи министър Добрев. Той припомни и за стартиралата
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ с ресурс от 300 млн. евро. До средата
на следващата година тези средства ще бъдат контрактувани, каза още той.
По думите на министър Добрев третата успешна реформа е преместването на ресор „Туризъм“
в град Пловдив, което е доказателство за целенасочената политика на държавата. 90% от
туристите у нас са концентрирани по Черноморието и зимните курорти, заяви Делян Добрев и
посочи, че потенциалът на страната ни е в културно-историческия, СПА и селския туризъм.
Според него има предпоставки да привлечем повече туристи от дестинации като Япония и
Китай, които са пазар от 150 млн. души.
През следващата година благодарение на оперативна програма „Конкурентоспособност“ в
българските малки и средни предприятия ще бъдат инвестирани минимум 1.5 млрд. лв., каза
министър Добрев. Според него икономически ръст през следващата година ще се постигне и
чрез привличането на повече инвестиции. Той припомни, че миналата седмица бяха приети
промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Създали сме предпоставки за следващата
година преките чуждестранни инвестиции да бъдат около 3 млрд. евро. и това е нашата цел,
каза още той.
Като други възможности за постигане на икономически растеж министър Добрев посочи
стимулирането на потреблението, подкрепа на българските фирми да изнасят за страни като
Китай, Индия и Турция, както и насърчаването на иновациите.
През следващия програмен период средствата по оперативната програма ще са насочени
към секторите, които носят растеж, стана ясно още от думите на министъра пред
представителите на бизнеса. Ще се борим за повече средства за иновации, подобряване на
енергийната ефективност и подкрепа на предприятията, които превръщат суровините в
продукти с висока добавена стойност, подчерта Добрев.
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Резюме: С три реализирани реформи в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма сме постигнали растеж и се надяваме да изпълним още две до края на този мандат,
заяви министър Добрев
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Според него реформи трябва да бъдат направени в още две сфери - в държавните структури,
които подкрепят експорта на българските предприятия, както и ясно дефиниране на структура,
която да се занимава с иновациите.
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