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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
13.12.2012 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 Телевизии 1 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 19 

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 14 

Общо за деня 20 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 12.12.2012  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Здравей България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4  
Брой думи: 434  
 
 
Резюме: Албена Николова, управител: Фирма „Аспект 3” е основана 91-а година в град 
Добрич. Занимава се с производство на филтри – въздушномаслени, горивни, хидравлични – за 
автомобили, селскостопанска техника и всякакъв друг вид техника, която има нужда от филтри, 
влагане на филтърни елементи. Също така произвеждаме филтърни елементи за кораби, 
прахосмукачки. Фирмата е започнала, е стартирала своето производство с двама души 
персонал, докато в момента през 2012 г. наброяваме 18 човека. Първият проект, който 
спечелихме по ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика”, е с 
наименование „Дооборудване и модернизация в предприятието за производство на филтри”. 
Това, което като дейности трябваше да извършим по този проект, беше закупуване на три 
машини, които да подпомогнат развитието на нашето предприятие. Първата машина, която 
закупихме, това е ножова плисираща машина, която до момента нямахме, а работихме с 
ротационна машина. Тази машина ускори нашата производителност. В момента от определен 
вид филтър достигаме 2 хил.  
 
Текст: Албена Николова, управител: Фирма „Аспект 3” е основана 91-а година в град Добрич. 
Занимава се с производство на филтри – въздушномаслени, горивни, хидравлични – за 
автомобили, селскостопанска техника и всякакъв друг вид техника, която има нужда от филтри, 
влагане на филтърни елементи. Също така произвеждаме филтърни елементи за кораби, 
прахосмукачки. Фирмата е започнала, е стартирала своето производство с двама души 
персонал, докато в момента през 2012 г. наброяваме 18 човека. Първият проект, който 
спечелихме по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, е с 
наименование „Дооборудване и модернизация в предприятието за производство на филтри”. 
Това, което като дейности трябваше да извършим по този проект, беше закупуване на три 
машини, които да подпомогнат развитието на нашето предприятие. Първата машина, която 
закупихме, това е ножова плисираща машина, която до момента нямахме, а работихме с 
ротационна машина. Тази машина ускори нашата производителност. В момента от определен 
вид филтър достигаме 2 хил. бройки дневна производителност. И като качество на плисираната 
хартия е много по-добро и конкурентоспособно на пазара. Освен това тази машина има, е по-
добра от старата с това, че може да направи плисе от 4 мм до 55 мм ширина на гънката. 
Втората машина, това е валцова машина. Тя също подобри външния вид на филтрите, които 
произвеждаме и е част от общата линия за производство на разтеглена мрежа. Третата 
машина, която закупихме, това е конвейер за производство на филтри, с който стартирахме 
ново производство на панелен тип филтри. Без тази машина просто не бяхме достигнали етапа, 
в който да пуснем този вид нов филтър на пазара. Тези машини подобриха нашето 
производство. Можем да бъдем горди с това, че може нашият продукт да застане на едно със 
западните филтри, които навлязоха в нашата страна, и можем и да излезем и на външния 
пазар, както сме го и направили. Спестихме от енергията, която се влага в единица продукт, 
което съответно сваля себестойността на изделието и можем да бъдем конкурентни в цената 
на изделието. Стойността на проекта беше 86 400 лв. Нашето участие беше 35% и 
европейската безвъзмездна помощ 65%, което е най-високият процент, който по тази програма 
са отпускали безвъзмездно. Проектът ни стартира януари 2009 г. и приключи януари 2011 г. 
„Аспект 33” изнася за две европейски държави, както и продаваме на българския пазар. Освен 
това косвено, а не директно изнасяме и за страните от бившите съветски страни. Тази 
оперативна програма ни помогна да усъвършенстваме нашето производство като технология. 
Без безвъзмездната помощ ние нямаше да съумеем сами със собствени средства да закупим 
тези машини и да бъдем технологично в крак с новостите във филтърното производство и по 
този начин да бъдем на едно ниво с конкурентите ни от големите страни.  
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Национални печатни медии 
 
Дата: 13.12.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 373  
 
 
Резюме: ТЕЦ "Бобов дол" ще инвестира в изграждането на завод за газобетонови блокчета, 
съобщи изпълнителният директор на централата Владимир Владимиров, цитиран от БТА. В 
новата инсталация ще се използва отпадъчната пепелина от изгарянето на въглищата и гипса, 
който се получава от сероочистващата инсталация в централата. Подобен проект преди време 
имаше и италианската Епе1, която беше собственик на "ТЕЦ Енел Марица-изток 3", в момента 
собственост на американската "Контур глобъл". Той обаче не беше осъществен и в момента 
част от гипса от централата се продава на "Кнауф България". Държавната ТЕЦ "Марица-изток 
2" също продава част от гипса на "Техногипс", а останалият се погребва в хранилища.  
 
Заглавие: ТЕЦ "Бобов дол" ще изгражда завод за бетонови блокчета  
Подзаглавие: Вторият енергоблок на централата е пуснат в експлоатация  
Автор: Ралица НИКОЛОВА  
Текст: ТЕЦ "Бобов дол" ще инвестира в изграждането на завод за газобетонови блокчета, 
съобщи изпълнителният директор на централата Владимир Владимиров, цитиран от БТА. В 
новата инсталация ще се използва отпадъчната пепелина от изгарянето на въглищата и гипса, 
който се получава от сероочистващата инсталация в централата. Подобен проект преди време 
имаше и италианската Епе1, която беше собственик на "ТЕЦ Енел Марица-изток 3", в момента 
собственост на американската "Контур глобъл". Той обаче не беше осъществен и в момента 
част от гипса от централата се продава на "Кнауф България". Държавната ТЕЦ "Марица-изток 
2" също продава част от гипса на "Техногипс", а останалият се погребва в хранилища.  
Финансиране  
Стойността на новия завод на ТЕЦ "Бобов дол" ще бъде около 8 млн. лв., като 50% от 
технологичното оборудване ще бъде финансирано по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", коментира Владимиров за "Каптиал Daily". По думите му срокът за 
изграждането на завода е 24 месеца, като в началото на следващата година ще започнат 
изкопните работи и самото изпълнение на проекта.  
Пазари  
"Първоначалните проучвания сочат, че себестойността на газобетоновите блокчета ще бъде 
конкурентоспособна на пазара, а същевременно те ще отговарят на изискванията за 
строителство", посочи Владимиров. По думите му за продукцията ще бъдат търсени пазари и 
извън страната. В зависимост от режима на работа в завода ще бъдат наети около 30-40 души. 
Капацитетът на производството ще бъде 150 хил. куб. метра газобетонови блокчета годишно, 
каза още Владимиров.  
В режим на работа  
Вторият енергоблок на ТЕЦ "Бобов дол" е бил включен в експлоатация този вторник. 
Владимиров уточни, че централата няма договор за студен резерв, но блокът е включен поради 
недостиг на електроенергия за вътрешното потребление. Досега централата работеше само с 
един от енергоблоковете си, въпреки че сероочистващата инсталация на втория беше 
завършена през юли тази година. Досега електроенергията, която ТЕЦ "Бобов дол" 
произвеждаше, беше предназначена за свободния пазар, като според данни на системния 
оператор, централата покрива около 2.5% от потреблението в този сегмент.  
Владимиров уточни, че НЕК и министерството на енергетиката са преценили, че ТЕЦ "Бобов 
дол" не трябва да продава електроенергия за регулирания пазар, на който са битовите 
потребители, защото мощностите в комплекса "Марица-изток" са достатъчни да задоволят 
потреблението. Заради студеното време обаче потреблението на електроенергия през 
последните дни явно се е повишило, което е довело до включването и на втория блок на 
централата.  
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Дата: 13.12.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 22  
Брой думи: 881  
 
 
Резюме: Българските работодатели вече могат да кандидатстват за субсидии, с които да 
покрият разходите за транспорт на служителите си до работното място. Средствата се 
предоставят по схемата "На път" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
(ОПРЧР), която беше отворена в началото на месеца. Общият й бюджет е 20.49 млн. лв., като 
размерът на безвъзмездната финансова помощ за проект е от 20 хил. до 390 хил. лв. Крайният 
срок за подаване на документите е 8 февруари 2013 г., 16.30 ч. А ето и някои важни неща, които 
трябва да знаете, ако решите да кандидатствате.  
 
Заглавие: Субсидия за транспорт на служители  
Подзаглавие: Кандидатстването е самостоятелно или в партньорство с друго предприятие  
Автор: Миглена ИВАНОВА*, партньор и мениджър "Бизнес консултантски услуги" в "ИЮ 
Консулт" ООД  
Текст: Българските работодатели вече могат да кандидатстват за субсидии, с които да покрият 
разходите за транспорт на служителите си до работното място. Средствата се предоставят по 
схемата "На път" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), която 
беше отворена в началото на месеца. Общият й бюджет е 20.49 млн. лв., като размерът на 
безвъзмездната финансова помощ за проект е от 20 хил. до 390 хил. лв. Крайният срок за 
подаване на документите е 8 февруари 2013 г., 16.30 ч. А ето и някои важни неща, които трябва 
да знаете, ако решите да кандидатствате.  
Кой може да кандидатства  
Процедурата е особено подходяща за работодатели, чиято дейност се осъществява в населени 
места, различни от адресната регистрация на заетите в дружеството. В обхвата на тази група 
попадат фирми с производствени бази извън населеното място, които всеки ден се налага да 
извозват служителите си до базата. Друг "класически" пример е свързан с работещите в 
курортните комплекси по морето или в планината, които пътуват за собствена сметка или за 
сметка на работодателя.  
Единственото ограничение е мястото, до което се пътува, да не се намира на повече от 100 км 
от населеното място, в което е регистриран служителят на компанията.  
Работодателите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с друга компания. 
Например фирми с бази, които са разположени близо една до друга, могат да извозват 
служителите си заедно.  
От Агенцията по заетостта очакват поне 15 хил. души да се възползват от преференциите за 
транспорт до работното място. Схемата ще позволи на работодателите да намалят разходите 
си, ако са покривали транспорта на служителите си, или пък самите работещи да запазят 
доходите си, ако транспортът е бил за тяхна сметка. В същото време един от търсените ефекти 
е да се увеличи делът на лицата, които остават на работа въпреки локацията на работодателя 
и необходимостта да пътуват ежедневно до работното си място. Очаква се мярката да повлияе 
положително на пазара на труда и в по -отдалечени или слабо населени райони.  
Какво може да се финансира  
Допустимо е финансирането на разходи за превоз на пътници с автобуси или леки автомобили. 
Те обаче не трябва да бъдат повече от 0.65 лв./км за едно превозно средство независимо от 
броя на пътниците в него. Услугата трябва да се възложи на външен изпълнител според 
изискванията на ПМС 55/2007.  
Ако работодателят желае, може сам да извършва превоза на пътниците със собствен 
транспорт. В този случай обаче разходът за гориво трябва да е съобразен с реалния разход в 
експлоатационни условия. Това се доказва с удостоверение или сертификат, издаден от 
компетентен орган, съгласно чл. 4, ал. 3 на Наредба №3 за нормиране разхода на горива и 
смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите. При избор на втория вариант се 
допускат и разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за лицата, които ще извършват 
превоза на пътниците от и до работното място.  
Подобно на всички останали процедури по ОПРЧР по проекта е добре да се предвидят разходи 
за осигуряване на публичност, както и средства за екипа по организация и управление.  
Ограничения за получаване на субсидиите  
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Едно от важните условия за получаване на субсидиите е работното място да не е отдалечено 
на повече от 100 км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес. Над 
този периметър фирмата не може да получава субсидии. Средствата не може да се използват 
и за заплащане на транспорта на лица, които се намират в командировка.  
Освен това трудовата им дейност обичайно не трябва да е свързана с пътуване. Средствата не 
могат да се използват и за лица, които са наети за дейности в сферата на селското и горското 
стопанство, рибарството и аквакултурите. Друго ограничаващо условие е служителите да не са 
включени в схема "По-близо до работа" на ОПРЧР. От субсидиите не могат да се възползват и 
заети в централната или местната държавна администрация, Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на отбраната, както и предприятия, ползващи преференции за 
организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.  
Не забравяйте и останалите си европроекти  
Помощта по схемата се отпуска съгласно режима de minimis (минимална помощ). Това 
означава, че общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко предприятие за 
период от три данъчни години, не може да надхвърля 200 хил. евро (или левовата 
равностойност - 391 166 лв.).  
Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване и двете 
предшестващи. В същото време общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко 
предприятие, което осъществява дейност в отрасъл "шосеен транспорт", не може да надхвърля 
100 хил. евро (или левовата равностойност - 195 583 лв.) за период от три данъчни години.  
Съгласно това ограничение работодатели, които вече са получавали финансова помощ от 
други процедури по ОПРЧР или по ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", трябва да съобразят размера на субсидията с вече използваната 
минимална помощ, за да се вместят в поставеното ограничение.  
*Миглена Иванова има повече от 5 години опит в разработване, мониторинг и управление на 
проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Миглена Иванова е и един от първите 
сертифицирани кариерни консултанти в България по международната програма GCDF (Global 
Career Development Facilitator). Работила е в тази област за различни организации, сред които 
Кариерният център на Софийския университет, "MAPP България", хотел "Хилтън София", "К 
консултинг" и "Форем консултинг България". Тя е бакалавър по "Публична администрация" и 
"Международни отношения" и магистър по "Трудова и организационна психология"от СУ"Св. 
Климент Охридски".  
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Регионални печатни медии  
Дата: 11.12.2012  
Източник: в. Монт прес, Монтана  
Страница: 1,2  
Брой думи: 591  
 
 
Резюме: Съкращаване на разходите, реално'повишение на производителността и вече до 95% 
продукция за износ това са първите и най-важни резултати на завода за акумулаторни батерии 
в Монтана, постигнати с реализацията на Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Фирма от Монтана посочена за пример по структурните фондове на ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съкращаване на разходите, реално'повишение на производителността и вече до 95% 
продукция за износ това са първите и най-важни резултати на завода за акумулаторни батерии 
в Монтана, постигнати с реализацията на Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Проектът за технологична модернизация дава възможност на завода да инвестира в напълно 
ново оборудване - за производство на решетки и плочи за сухо заредени и залети оловно-
кисели батерии. Работата по него започва в средата на 2008 година, когато дружеството вече 
усеща първите удари на кризата. Решава да инвестира в ново оборудване, за да спре 
негативната тенденция. Размерът на договора е за близо 10 милиона лева, финансирането е 
изцяло с оборотни средства. Съгласно условието на програмата, 50% от направените 
инвестиции са възстановени след въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията. 
Инвестиционен заем не е използван. "Това ставаше на части и обемите, които бяха правени 
като продажби, достигаха да се заделя за плащане на средствата за изпълнение на този 
договор," уточнява изпълнителният директор на завода-бенефициент Петър Христов.  
Дружеството управлява още пет фирми, три от които са рециклиращи компании. Средствата по 
оперативната програма са инвестирани изцяло на територията на производствената база в 
Монтана. Срокът за изпълнението й е 18 месеца, впоследствие е поискано удължаване с още 4. 
За този период в дружеството се внедряват системи от машини на 5 позиции: за производство 
на акумулаторни плочи, за пастиране на оловни решетки, миксер за оловна паста, стакер и 
оборудване за блоково формиране на батерии. Всички машини и съоръжения, закупени по 
програмата, са напълно автоматизирани и роботизирани.  
Ефектите вследствие на това са бързи: обемите на продажби не само са стабилизирани и 
доближени до пред-кризисните нива, носа и увеличени при това със значително намалени 
производствени разходи и с много по-малък персонал.  
Всъщност, именно неизбежното съкращаване на работни места води до оптимизация на 
производството. Резултатът е вследствие на новите технологии, които налагат нови изисквания 
към екипа 100% уплътняване на работното време и заетост на висококвалифицирани 
специалисти и инженери.  
Компанията няма конкуренция в България, а експортно ориентираният й профил и ръстът на 
продажбите й в чужбина я характеризират като един от двигателите в българската икономика. 
Към момента в Европа и извън нея се изнася между 90-95% от продукцията й, като 70% от 
износите са за най-силните икономически държави. А конкурентите на фирмата навън са нейни 
конкуренти в България, но чрез вноса.  
Междувременно - в края на миналата седмица - премиерът Бойко Борисов връчи 71 нови 
договора за безвъзмездна финансова помощ. Те са на стойност 26 млн. лева и са за 
изпълнение на проекти по четири процедури на програмата "Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", "Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", "Създаване на нови и 
укрепване на съществуващи технологични центрове' и "Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". За 
последните шест месеца при малкия и среден бизнес са отишли 700 млн. лева, в които не е 
включена стойността по новите договори. Премиерът посочи, че има фирми, които са получили 
над 7 млн. лева под формата на безвъзмездна помощ, което допринася не само за развитието 
и модернизирането на секторите, в които са инвестирани тези средства, но и за създаването на 
нови работни места. Договорените средства към момента са 75%, а очакванията са до края на 
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годината да станат 85 на сто. За сравнение, към 1 май този процент е бил едва 45. 
Правителството и екипът на МИЕТ (Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) 
получиха висока оценка за работата по програмата от представителите на бизнеса. Те 
заявиха, че "проектите вече се оценяват честно и коректно" и че "програмата най-после е 
заработила както трябва".  
11.12.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 13.12.2012  
Източник: Камиони, Строителна техника  
Страница: 20  
Брой думи: 356  
 
 
Резюме: През 2012 г. се случиха очаквани неща. Кризата в бранша продължи, но като че ли 
вече се чувства свеж полъх. Реализирахме един средноголям проект, финансиран по ОП 
Конкурентоспособност. Продължаваме напред с реализацията на друг, по-голям проект за 
изграждане на стационарна трошачно-пресевна инсталация и няколко по-малки проекта. 
Търсенето на трошачно-пресевни машини т.г. е сравнително слабо, като за четвърта поредна 
година преобладава търсенето на машини за "под наем", вместо "за покупка". Обяснението е 
логично - кризата в доверието на финансовите и банковите институции към строителния и 
добивния бранш. За наемане се търсеха основно мобилни трошачки и мобилни пресевни 
инсталации, докато за закупуване се търсеха предимно машини на ток - както стационарни, 
така и мобилни. Логиката тук е следната - за големите инфраструктурни проекти в страната са 
необходими сравнително големи обеми от инертни материали за сравнително кратко време, 
поради което и търсенето на мобилните машини под наем е по-оправдано поради сравнително 
кратките срокове, през които такава инвестиция не може да се откупи. А за повишения интерес 
към стационарно оборудване на ток има друго логично обяснение - относително по-ниската 
инвестиция в стационарно оборудване, в сравнение с мобилно, както и доста по-ниските 
експлоатационни разходи при работа "на ток", в сравнение с тези при работа "на дизел".  
 
Заглавие: Гюро Кралев, управител, Пауерскрийн-България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През 2012 г. се случиха очаквани неща. Кризата в бранша продължи, но като че ли вече 
се чувства свеж полъх. Реализирахме един средноголям проект, финансиран по ОП 
„Конкурентоспособност”. Продължаваме напред с реализацията на друг, по-голям проект за 
изграждане на стационарна трошачно-пресевна инсталация и няколко по-малки проекта. 
Търсенето на трошачно-пресевни машини т.г. е сравнително слабо, като за четвърта поредна 
година преобладава търсенето на машини за "под наем", вместо "за покупка". Обяснението е 
логично - кризата в доверието на финансовите и банковите институции към строителния и 
добивния бранш. За наемане се търсеха основно мобилни трошачки и мобилни пресевни 
инсталации, докато за закупуване се търсеха предимно машини на ток - както стационарни, 
така и мобилни. Логиката тук е следната - за големите инфраструктурни проекти в страната са 
необходими сравнително големи обеми от инертни материали за сравнително кратко време, 
поради което и търсенето на мобилните машини под наем е по-оправдано поради сравнително 
кратките срокове, през които такава инвестиция не може да се откупи. А за повишения интерес 
към стационарно оборудване на ток има друго логично обяснение - относително по-ниската 
инвестиция в стационарно оборудване, в сравнение с мобилно, както и доста по-ниските 
експлоатационни разходи при работа "на ток", в сравнение с тези при работа "на дизел".  
Доставихме първата в България мобилна роторна трошачка изцяло на ток (Tesab 1012), както и 
доставихме поредната мобилна пресевна инсталация също изцяло на ток (Powerscreen  
Chieftain 1700 З-Deck). Доставихме и голяма радиално депонираща мобилна лента (с дължина 
20 метра), също задвижвана изцяло на ток. Фирмата ни дори успешно реализира няколко 
доставки на употребявани машини (предимно в Чехия и в Словакия), тъй като цените на 
употребяваните активи в България явно достигнаха много ниски нива и станаха конкурентни за 
износ в трети страни, доскоро немислими пазари за доставка на употребявано оборудване 
поради географската им близост със Западна Европа.  
Като цяло 2012 г. бе по-успешна за нас от предходните две, поне по отношение на финансовите 
резултати на дружеството ни.  
Продължават очакванията ми за оживление в рециклирането както на строителни, така и на 
битови отпадъци, породено от някои императивни промени в родното законодателство, 
произтичащи от директиви на ЕС, които, макар и все още плахо, започват да действат и у нас.  
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Дата: 13.12.2012  
Източник: сп. Наш дом, Зелена енергия  
Страница: 12  
Брой думи: 472  
 
 
Резюме: Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи, 
ще увеличи продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната. Това 
смята Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк. Сред целите на 
България е да се намали с 20% използването на енергия в индустриалния сектор. Разчетите 
показват, че за това са необходими инвестиции в размер на 2.5 млрд. лв. А очакванията са 
годишно да бъдат спестявани по 700 млн. лв. от разходи за енергия. Инвестицията ще се 
изплати за по-малко от 5 години. "Банките са готови да финансират не малка част от проектите 
в тази сфера, но засега ситуацията все още не се е подобрила много и е необходим ръст на 
инвестициите смята Андреа Казини. Благодарение на изградените успешни партньорства с 
мултинационални финансови институции, сред които Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), УниКредит Булбанк е сключила 
договори за изпълнението на различни кредитни линии, специализирани в областта на 
инвестиции за устойчиво развитие.  
 
Заглавие: UniCredit Bulbank  
Подзаглавие: ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА Е КЛЮЧОВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЗАВИСИМОСТ НА СТРАНАТА  
Автор:  
Текст: Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи, ще 
увеличи продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната. Това 
смята Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк. Сред целите на 
България е да се намали с 20% използването на енергия в индустриалния сектор. Разчетите 
показват, че за това са необходими инвестиции в размер на 2.5 млрд. лв. А очакванията са 
годишно да бъдат спестявани по 700 млн. лв. от разходи за енергия. Инвестицията ще се 
изплати за по-малко от 5 години. "Банките са готови да финансират не малка част от проектите 
в тази сфера, но засега ситуацията все още не се е подобрила много и е необходим ръст на 
инвестициите смята Андреа Казини. Благодарение на изградените успешни партньорства с 
мултинационални финансови институции, сред които Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), УниКредит Булбанк е сключила 
договори за изпълнението на различни кредитни линии, специализирани в областта на 
инвестиции за устойчиво развитие.  
Енергийна ефективност и зелена икономика  
УниКредит Булбанк е една от шестте финансови институции в България, които подписаха 
договор с Европейската банка за възстановяване и развитие по програма "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" за обслужване на кредитна линия в размер на 150 млн. евро. 
По програмата могат да. кандидатстват малки и средни предприятия, които имат по-малко от 
250 служители и годишен оборот под 50 млн. евро.  
Кредит от УниКредит Булбанк по програма JEREMIE  
Друга възможност за компаниите да подобрят енергийната си ефективност е използването на 
програма JEREMIE. По тази програма могат да се отпускат кредити при облекчени условия до 
1 875 млн. евро. Кредитите по пporpaмa JEREMIE са предназначени за инвестиционни и 
оборотни нужди, като те са с матуритет между  
УниКредит Булбанк е номер едно на пазара в:  
■ Корпоративно банкиране;  
■ Частно банкиране;  
■ Инвестиционно банкиране;  
■ И е сред основните банки в Банкиране за граждани и домакинства.  
■ Индивидуални клиенти и малки и средни фирми могат да избират между подходящи за 
нуждите им влогове и депозити, да се възползват от кредити, кредитни и дебитни карти, онлайн 
банкиране, разплащателни сметки, инвестиционни и застрахователни продукти.  
■ Широка гама от продукти и услуги за корпоративни клиенти и техните служители.  
■ Управление на парични потоци и гъвкави форми на финансиране на бизнес проекти.  
■ УниКредит Булбанк е основен играч на българския паричен и капиталов пазар.  
■ Номер едно по кредити за фирми.  
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■ Номер едно по депозити на фирми.  
12 и 120 месеца. Освен това компаниите са освободени от гаранционна такса, тъй като 
гаранциите се покриват от Европейския инвестиционен фонд. Като цяло пporpaмa JEREMIE 
дава възможност на банката да улесни достъпа до финансиране на малките и средни 
предприятия чрез преференциални лихвени нива и намалени изисквания за обезпеченост.  
Андреа Казини  
Подобряването на енергийната ефективност ще намали производствените разходи, ще увеличи 
продуктивността и като цяло ще намали енергийната зависимост на страната. Това смята 
Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк.  
 



 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

3
/2

0
1
2

 

Интернет издания и блогове 
Дата: 12.12.2012  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/el-bi-bulgarikum-planira-obnoviavane-na-
tehnologichnoto-oborudvane,144124/  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Преди броени дни държавното предприятие откри първия собствен магазин, където 
предлага продукти на преференциални цени  
 
Заглавие: "Ел Би Булгарикум" планира обновяване на технологичното оборудване  
Подзаглавие:  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Преди броени дни държавното предприятие откри първия собствен магазин, където 
предлага продукти на преференциални цени  
„Ел Би Булгарикум“ планира обновяване на технологичното оборудване, като за целта ще 
използва собствен капитал и средства от спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност“, 
разкриват от компанията пред Investor.bg.  
Разходите, които е заложила компанията по този проект са на стойност почти 6 млн. лева, като 
половината от тях ще бъдат безвъзмездна помощ по европейската програма. В момента 
компанията притежава два производствени центъра – в София и във Видин.  
Преди броени дни държавното предприятие откри първия си собствен магазин в София. 
Инвестицията за откриването на търговския обект не е голяма, а постигнатият ефект е 
задоволителен, допълват от компанията. Плановете са до края на 2013 година да отворят 
собствени магазини във всички областни центрове на страната. Така потребителите ще могат 
да купуват продуктите на компанията на преференциални цени.  
През последните десетилетия компанията „Ел Би Булгарикум“ продава кисело мляко и млечни 
продукти навсякъде по света. В същото време обаче продукцията й в България остава по-малко 
позната. Новата пазарна стратегия има за цел да промени именно това положение.  
През миналата година компанията е регистрирала ръст на продажбите на вътрешния пазар на 
кисело мляко с 10% и с над 100% на продажбите на сирене и кашкавал, допълват още от 
компанията.  
„Ел Би Булгарикум“ е правоприемник на „Млечна промишленост“ и притежава неговата 
интелектуална собственост, лицензионни режими и експортни позиции – 11 патента за 
български млечни продукти, както и колекция от над 900 млечно-кисели бактерии и повече от 
100 различни комбинации и закваски.  
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/el-bi-bulgarikum-planira-obnoviavane-na-tehnologichnoto-oborudvane,144124/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/el-bi-bulgarikum-planira-obnoviavane-na-tehnologichnoto-oborudvane,144124/
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/sofiia-teh-park-shte-byde-stroen-s-pari-po-op-
konkurentosposobnost,144174/  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: Индикативният бюджет на проекта е приблизително 98 млн. лева  
Технологичният парк на София ще бъде изграден с помощта на финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност“, съобщава bTV. Към управата на „София Тех парк“ е била отправена 
покана да представи проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна помощ.  
 
Заглавие: "София Тех Парк" ще бъде строен с пари по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Евгения Европейска, Деляна Петкова  
Текст: Индикативният бюджет на проекта е приблизително 98 млн. лева  
Технологичният парк на София ще бъде изграден с помощта на финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност“, съобщава bTV. Към управата на „София Тех парк“ е била отправена 
покана да представи проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна помощ.  
Индикативният бюджет на проекта е 97,7 млн. лева. Планираните дейности по този проект 
трябва да приключат през 2015 година.  
Междувременно по-рано днес (12 декември) стана ясно, че „София Тех Парк“ ще си сътрудничи 
с Българската академия на науките (БАН) съгласно подписан Меморандум за сътрудничество.  
Според записаното в документа БАН ще предостави възмездно своя опит и компетенции за 
изграждането на различни лаборатории, които трябва да бъдат създадени през първата фаза 
от изграждането на технологичния парк, става ясно от съобщението на академията.  
Ще бъдат създадени още и софтуерна платформа за споделено ползване на наличната научна 
инфраструктура на двете организации.  
 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/sofiia-teh-park-shte-byde-stroen-s-pari-po-op-konkurentosposobnost,144174/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/sofiia-teh-park-shte-byde-stroen-s-pari-po-op-konkurentosposobnost,144174/
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12603138  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Преди броени дни държавното предприятие откри първия собствен магазин, където 
предлага продукти на преференциални цени  
 
Заглавие: “Ел Би Булгарикум“ планира обновяване на технологичното оборудване  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди броени дни държавното предприятие откри първия собствен магазин, където 
предлага продукти на преференциални цени  
„Ел Би Булгарикум“ планира обновяване на технологичното оборудване, като за целта ще 
използва собствен капитал и средства от спечелен проект по ОП „Конкурентоспособност“, 
разкриват от компанията пред Investor.bg.  
Разходите, които е заложила компанията по този проект са на стойност почти 6 млн. лева, като 
половината от тях ще бъдат безвъзмездна помощ по европейската програма. В момента 
компанията притежава два производствени центъра – в София и във Видин.  
Преди броени дни държавното предприятие откри първия си собствен магазин в София. 
Инвестицията за откриването на търговския обект не е голяма, а постигнатият ефект е 
задоволителен, допълват от компанията. Плановете са до края на 2013 година да отворят 
собствени магазини във всички областни центрове на страната. Така потребителите ще могат 
да купуват продуктите на компанията на преференциални цени.  
През последните десетилетия компанията „Ел Би Булгарикум“ продава кисело мляко и млечни 
продукти навсякъде по света. В същото време обаче продукцията й в България остава по-малко 
позната. Новата пазарна стратегия има за цел да промени именно това положение.  
През миналата година компанията е регистрирала ръст на продажбите на вътрешния пазар на 
кисело мляко с 10% и с над 100% на продажбите на сирене и кашкавал, допълват още от 
компанията.  
„Ел Би Булгарикум“ е правоприемник на „Млечна промишленост“ и притежава неговата 
интелектуална собственост, лицензионни режими и експортни позиции – 11 патента за 
български млечни продукти, както и колекция от над 900 млечно-кисели бактерии и повече от 
100 различни комбинации и закваски.  
  

http://novini.dir.bg/news.php?id=12603138
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12602234  
Брой думи: 65  
 
 
Резюме: Ден на иновациите и технологичния трансфер организира днес, 12 декември, 
Пловдивският университет “Паисий Хилендарски“. Това обяви зам.-ректорът проф. д-р Невена 
Милева.  
 
Заглавие: ПУ организира Ден на иновациите и технологичния трансфер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ден на иновациите и технологичния трансфер организира днес, 12 декември, 
Пловдивският университет “Паисий Хилендарски“. Това обяви зам.-ректорът проф. д-р Невена 
Милева. В рамките на две заседания от 16:00 до 18:00 ч. ще бъдат представени значимите 
проекти на висшето училище - Технологичният център и Офисът за технологичен трасфер към 
него, финансирани по програма “Конкурентоспособност“, и Иновационният инкубатор в ПУ 
към университетски фонд “Научни изследвания“, обясни проф. Милева.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12602234
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12607324  
Брой думи: 141 
 
 
Резюме: Индикативният бюджет на проекта е приблизително 98 млн. лева  
Технологичният парк на София ще бъде изграден с помощта на финансиране по ОП 
«Конкурентоспособност“, съобщава bTV. Към управата на «София Тех парк“ е била отправена 
покана да представи проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна помощ.  
 
Заглавие: “София Тех Парк“ ще бъде строен с пари по ОП “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Индикативният бюджет на проекта е приблизително 98 млн. лева  
Технологичният парк на София ще бъде изграден с помощта на финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност“, съобщава bTV. Към управата на „София Тех парк“ е била отправена 
покана да представи проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна помощ.  
Индикативният бюджет на проекта е 97,7 млн. лева. Планираните дейности по този проект 
трябва да приключат през 2015 година.  
Междувременно по-рано днес (12 декември) стана ясно, че „София Тех Парк“ ще си сътрудничи 
с Българската академия на науките (БАН) съгласно подписан Меморандум за сътрудничество.  
Според записаното в документа БАН ще предостави възмездно своя опит и компетенции за 
изграждането на различни лаборатории, които трябва да бъдат създадени през първата фаза 
от изграждането на технологичния парк, става ясно от съобщението на академията.  
Ще бъдат създадени още и софтуерна платформа за споделено ползване на наличната научна 
инфраструктура на двете организации  
Investor.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12607324
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/401798.html  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: Представянето на приоритетите за следващия програмен период, както и 
осъществени добри партньорски практики при иницииране на проекти по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" предизвикаха интереса на читалищата на информационен 
семинар. Събитието се проведе вчера в община "Марица", под мотото "ДА създаваме заедно", 
организирано от Областен информационен център - Пловдив.  
 
Заглавие: Читалищата в "Марица" с най-голям интерес към работата по оперативни 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представянето на приоритетите за следващия програмен период, както и осъществени 
добри партньорски практики при иницииране на проекти по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" предизвикаха интереса на читалищата на информационен семинар. 
Събитието се проведе вчера в община "Марица", под мотото "ДА създаваме заедно", 
организирано от Областен информационен център - Пловдив.  
Участниците бяха запознати с Единния информационен портал за Структурните и Кохезионния 
фондове на ЕС в България - www.eufunds.bg, както и с актуални процедури. На срещата беше 
представена и възможността за кандидатстване по схемата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", финансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013".  
Бяха дискутирани добрите практики в общината и бе споделен опит от "научени уроци" при 
подготовката и реализацията на проекти, финансиран от оперативните програми.  
С тези информационни семинари ОИЦ - Пловдив работи по втория информационен цикъл 
събития, които 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".  
 

http://news.plovdiv24.bg/401798.html
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/401740.html  
Брой думи: 153  
 
 
Резюме: Ден на иновациите и технологичния трансфер организира днес, 12 декември, 
Пловдивският университет "Паисий Хилендарски". Това обяви зам.-ректорът проф. д-р Невена 
Милева. В рамките на две заседания от 16:00 до 18:00 ч. ще бъдат представени значимите 
проекти на висшето училище - Технологичният център и Офисът за технологичен трасфер към 
него, финансирани по програма "Конкурентоспособност", и Иновационният инкубатор в ПУ към 
университетски фонд "Научни изследвания", обясни проф. Милева.  
 
Заглавие: ПУ организира Ден на иновациите и технологичния трансфер  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ден на иновациите и технологичния трансфер организира днес, 12 декември, 
Пловдивският университет "Паисий Хилендарски". Това обяви зам.-ректорът проф. д-р Невена 
Милева. В рамките на две заседания от 16:00 до 18:00 ч. ще бъдат представени значимите 
проекти на висшето училище - Технологичният център и Офисът за технологичен трасфер към 
него, финансирани по програма "Конкурентоспособност", и Иновационният инкубатор в ПУ 
към университетски фонд "Научни изследвания", обясни проф. Милева.  
Политиката на висшето училище в областта на приложните изследвания и технологичния 
трансфер ще бъде в центъра на обсъжданията. Поканени са ръководителите на проектите, 
представители на бизнеса и на други университети, които също ще се включат в дискусиите за 
взаимовръзката между иновациите, образованието и социотехническите мрежи.  
Сред останалите теми в Деня на иновациите и технологичния трансфер са управлението на 
интелектуалната собственост, пазарите на възникващи продукти и технологии и академичните 
спин-оф фирми - т.нар. институционално предприемачество в университета, което дава 
възможност за бърза реализация на резултатите от приложни научни разработки.  
 

http://news.plovdiv24.bg/401740.html
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-
%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-$300-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news39658.html  
Брой думи: 453  
 
 
Резюме: Намалението на цената на природния газ с 20%, което договорихме с руската страна, 
означава 300 млн. долара спестени разходи за българския бизнес. Т  
 
Заглавие: Добрев: Евтиният газ пести $300 млн. на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Намалението на цената на природния газ с 20%, което договорихме с руската страна, 
означава 300 млн. долара спестени разходи за българския бизнес. Това каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който участва на дискусия за цената на 
природния газ. По неговите думи поевтиняването на синьото гориво ще се отрази и върху 
крайната цена на парното. „Булгаргаз" внесe заявление в Държавната комисия по енергийно и 
водно регулиране, в което предлага намаление на цената на газа за първото тримесечие на 
2013 г. с 9.3 %. Това се равнява на 660.64 лв. за 1000 куб. метра, уточни Добрев и поясни, че в 
момента природният газ у нас струва 728.34 лв., което включва и отстъпката от 11 %, 
договорена през месец април. Без договореното с руската страна поевтиняване на горивото, 
„Булгаргаз” щеше да поиска от ДКЕВР да утвърди цена на природния газ от 817.69 лв. за 
първите три месеца на следващата година, посочи Делян Добрев. Консумацията на природен 
газ у нас е 3 млрд. куб. м. годишно.  
От първото тримесечие на 2013 г. България ще получава природен газ директно от "Газпром 
Експорт", поясни още министър Добрев. По сега действащия договор 98 % от горивото се 
доставя чрез посредници.  
Сериозна роля за допълнително поевтиняване на природния газ има както местният добив, 
така и диверсифицирането на източниците чрез интерконекторните връзки със съседните 
държави, каза министърът пред участниците в дискусията. Местната суровина е с около 35% 
по-евтина от вноса и усилията на държавата са насочени към увеличаването на това 
производство. За тази година се очаква то да е 490.1 млн. куб. м. Благодарение на находището 
в Девенци, от което в средата на следващата година трябва да започне добив, местното 
производство през следващата година трябва да достигне 574.7 млн. куб.м., а през 2014 г - 
655.8 млн. куб. м. Това е малко над 20 % от вътрешното ни потребление.  
През септември тази година френската компания "Тотал" започна проучване на блок "Хан 
Аспарух" в дълбоко Черно море, от което се очаква сериозен потенциал за добив. Предстои да 
бъде обявен конкурс за проучване на "Блок Терес", стана ясно още по време на дискусията.  
Интерконекторните връзки със съседните държави също съдействат за енергийната ни 
независимост, каза министър Добрев. По неговите думи през май следващата година газовата 
връзка с Румъния вече трябва да бъде пусната в експлоатация. През март 2013 г. е предвидена 
първа копка на газопровода с Турция, а до края на тази година ще бъде подписан договорът за 
изграждането на интерконектора със Сърбия. Той ще бъде финансиран със средства от 
Оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Председателят на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев 
заяви, че поевтиняването на природния газ за крайния потребител ще бъде по-голямо от 
предложените от "Булгаргаз" 9.3 %. Конкретните числа ще станат ясни в края на следващата 
седмица./МИЕТ  
 

http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-$300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news39658.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-$300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news39658.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-$300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news39658.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-$300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news39658.html
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-$300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news39658.html
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-news39630.html  
Брой думи: 187  
 
 
Резюме: На 12 декември 2012 г. (сряда) от 10:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират секторен 
специализиран семинар в София за представители на МСП от сектор Производство на каучук и 
пластмаси. Място на провеждане: хотел „Централ Форум”, конферентна зала № 2.  
 
Заглавие: Безплатен семинар за МСП  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На 12 декември 2012 г. (сряда) от 10:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират секторен 
специализиран семинар в София за представители на МСП от сектор Производство на каучук и 
пластмаси. Място на провеждане: хотел „Централ Форум”, конферентна зала № 2.  
По време на семинара българските производители от сектора ще се информират по теми, 
свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната 
уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие 
в международни панаири и изложби.  
Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.  
Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на 
ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика 
„Обучения/семинари”) и ИАНМСП www.sme.government.bg (рубрики „Актуално” и „Обучения”). 
Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, 
публикувана на горепосочените интернет страници.  
Специализираните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-news39630.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-news39630.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-news39630.html
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/250-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-
news39634.html  
Брой думи: 308  
 
 
Резюме: Недовзетият приход на "Булгаргаз" е над 250 млн. лв., а за първото тримесечие на 
следващата година ще се възстановят само около 6 млн. лв. от него. Това каза по време на 
национална дискусия на тема цените на газ и парно изпълнителният директор на "Булгаргаз" 
Димитър Гогов, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: 250 млн. лв. недовзет приход на "Булгаргаз"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Недовзетият приход на "Булгаргаз" е над 250 млн. лв., а за първото тримесечие на 
следващата година ще се възстановят само около 6 млн. лв. от него. Това каза по време на 
национална дискусия на тема цените на газ и парно изпълнителният директор на "Булгаргаз" 
Димитър Гогов, цитиран от БТА. В предложението на "Булгаргаз" за намаление на цената с 
9,3% са отчетени всички благоприятни фактори като осредняването на курса на долара, каза 
Гогов. Предложихме на ДКЕВР да калкулира в цената на природния газ от 1 януари и по 7 лв. 
на 1000 куб. метра за компенсиране на недовзетия ни приход, посочи той. За първото 
тримесечие дружеството ще достави около 850 млн. куб. метра газ и това ще доведе до 6 млн. 
лв. възстановяване на недовзет приход. Виждате, че не се изхвърляме и не искаме да си 
възстановим целия размер на недовзетия приход още в следващите два периода, както е по 
наредба, посочи Гогов. Илия Иванов, председател на борда на директорите на "Булгаргаз" каза, 
че ако недовзетият приход трябваше да се възстанови за шест месеца, цената на газа щеше да 
е съвсем различна. Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Кирил Темелков заяви, че 
всеки доставчик може да се присъедини към газопреносната мрежа, но пазарът все още не е 
конкурентен. Малко са търговците, които успяват да намерят количества газ на добри условия, 
които да предложат на клиентите, посочи той. Министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев заяви, че към май 2013 г. се очаква да функционира интерконекторната 
връзка с Румъния. В единия край на конектора до река Дунав открихме средновековно гробище, 
но ще продължим да работим, каза Добрев. Той посочи, че се е очаквало през август 2012г. да 
има първа копка по интерконктора с Гърция, но това се отлага за март 2013 г. Работи се и по 
интерконектора със Сърбия, има средства за този проект по ОП "Конкурентоспособност", каза 
още министърът./ Снимка: Архив  
 

http://www.economynews.bg/250-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-news39634.html
http://www.economynews.bg/250-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-news39634.html
http://www.economynews.bg/250-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-news39634.html
http://www.economynews.bg/250-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-news39634.html
http://www.economynews.bg/250-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-news39634.html
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/sofiq-teh-park-shte-bude-stroen-s-pari-po-op-
konkurentosposobnost-720780.html  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: Индикативният бюджет на проекта е приблизително 98 млн. лева  
 
Заглавие: "София Тех Парк" ще бъде строен с пари по ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Индикативният бюджет на проекта е приблизително 98 млн. лева  
Технологичният парк на София ще бъде изграден с помощта на финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност“, съобщава bTV. Към управата на „София Тех парк“ е била отправена 
покана да представи проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна помощ.  
Индикативният бюджет на проекта е 97,7 млн. лева. Планираните дейности по този проект 
трябва да приключат през 2015 година.  
Междувременно по-рано днес (12 декември) стана ясно, че „София Тех Парк“ ще си сътрудничи 
с Българската академия на науките (БАН) съгласно подписан Меморандум за сътрудничество.  
Според записаното в документа БАН ще предостави възмездно своя опит и компетенции за 
изграждането на различни лаборатории, които трябва да бъдат създадени през първата фаза 
от изграждането на технологичния парк, става ясно от съобщението на академията.  
Ще бъдат създадени още и софтуерна платформа за споделено ползване на наличната научна 
инфраструктура на двете организации. 
investor.bg |  
 

http://b2bnews.bg/index.php/sofiq-teh-park-shte-bude-stroen-s-pari-po-op-konkurentosposobnost-720780.html
http://b2bnews.bg/index.php/sofiq-teh-park-shte-bude-stroen-s-pari-po-op-konkurentosposobnost-720780.html
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.1kam1.com  
Връзка: http://www.1kam1.com/news/otstranata/9264  
Брой думи: 452  
 
 
Резюме: Договореното, с руската страна, намаление цената на природния газ с 20%, означава 
300 млн. долара спестени разходи за българския бизнес. Това каза министър Добрев по време 
на дискусия за цената на природния газ, организирана от в. „24 часа”, съобщиха за "1към1". По 
неговите думи поевтиняването на синьото гориво ще се отрази и върху крайната цена на 
парното.  
 
Заглавие: 20% поевтиняване на природния газ - 300 млн. долара спестени разходи за 
бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Договореното, с руската страна, намаление цената на природния газ с 20%, означава 
300 млн. долара спестени разходи за българския бизнес. Това каза министър Добрев по време 
на дискусия за цената на природния газ, организирана от в. „24 часа”, съобщиха за "1към1". По 
неговите думи поевтиняването на синьото гориво ще се отрази и върху крайната цена на 
парното.  
„Булгаргаз” внесe заявление в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, в което 
предлага намаление на цената на газа за първото тримесечие на 2013 г. с 9.3 %. Това се 
равнява на 660.64 лв. за 1000 куб. метра, уточни Добрев и поясни, че в момента природният газ 
у нас струва 728.34 лв., което включва и отстъпката от 11 %, договорена през месец април. Без 
договореното с руската страна поевтиняване на горивото, „Булгаргаз” щеше да поиска от 
ДКЕВР да утвърди цена на природния газ от 817.69 лв. за първите три месеца на следващата 
година, посочи Добрев. Консумацията на природен газ у нас е 3 млрд. куб. м. годишно.  
От първото тримесечие на 2013 г. България ще получава природен газ директно от „Газпром 
Експорт”, поясни още министър Добрев. По сега действащия договор 98 % от горивото се 
доставя чрез посредници.  
Сериозна роля за допълнително поевтиняване на природния газ има както местният добив, 
така и диверсифицирането на източниците чрез интерконекторните връзки със съседните 
държави, каза министърът пред участниците в дискусията. Местната суровина е с около 35% 
по-евтина от вноса и усилията на държавата са насочени към увеличаването на това 
производство. За тази година се очаква то да е 490.1 млн. куб. м. Благодарение на находището 
в Девенци, от което в средата на следващата година трябва да започне добив, местното 
производство през следващата година трябва да достигне 574.7 млн. куб.м., а през 2014 г - 
655.8 млн. куб. м. Това е малко над 20 % от вътрешното ни потребление.  
През септември тази година френската компания "Тотал" започна проучване на блок „Хан 
Аспарух“ в дълбоко Черно море, от което се очаква сериозен потенциал за добив. Предстои да 
бъде обявен конкурс за проучване на "Блок Терес", стана ясно още по време на дискусията.  
Интерконекторните връзки със съседните държави също съдействат за енергийната ни 
независимост, каза министър Добрев. По неговите думи през май следващата година газовата 
връзка с Румъния вече трябва да бъде пусната в експлоатация. През март 2013 г. е предвидена 
първа копка на газопровода с Турция, а до края на тази година ще бъде подписан договорът за 
изграждането на интерконектора със Сърбия. Той ще бъде финансиран със средства от 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
Председателят на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев 
заяви, че поевтиняването на природния газ за крайния потребител ще бъде по-голямо от 
предложените от „Булгаргаз“ 9.3 %. Конкретните числа ще станат ясни в края на следващата 
седмица.  
 

http://www.1kam1.com/news/otstranata/9264
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Дата: 12.12.2012  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/?action=news&news=22963  
Брой думи: 68  
 
 
Резюме: Великотърновската фирма „Арбанаси” АД спечели проект на стойност 1.1 млн. лв. по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 
технологична модернизация в малки и средни предприятия. Срокът за изпълнение е 12 месеца.  
 
Заглавие: „Арбанаси” АД получи 1.1 млн. лв. по „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Великотърновската фирма „Арбанаси” АД спечели проект на стойност 1.1 млн. лв. по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 
технологична модернизация в малки и средни предприятия. Срокът за изпълнение е 12 месеца. 
Средствата ще бъдат изразходени за закупуване на нови машини за основното производство - 
това на нетъкан текстил. Това ще увеличи капацитета с 15 на сто, ще намали брака и 
себестойността на изделията с повече от 5%.  
 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=22963


 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

2
/1

3
/2

0
1
2

 

Дата: 12.12.2012  
Източник: www.gustonews.bg  
Връзка: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=24220&FCID=FC20a2543ee9a2d9138f702786b2
b302ff  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Представянето на приоритетите за следващия програмен период, както и 
осъществени добри партньорски практики при иницииране на проекти по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” предизвикаха интереса на читалищата на информационен 
семинар. Събитието се проведе на 11 декември в община Марица, под мотото „ДА създаваме 
заедно“, организирано от Областен информационен център – Пловдив.  
 
Заглавие: Читалищата в община Марица проявяват най-голям интерес към оперативните 
програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Представянето на приоритетите за следващия програмен период, както и осъществени 
добри партньорски практики при иницииране на проекти по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” предизвикаха интереса на читалищата на информационен семинар. 
Събитието се проведе на 11 декември в община Марица, под мотото „ДА създаваме заедно“, 
организирано от Областен информационен център – Пловдив.  
Участниците бяха запознати с Единния информационен портал за Структурните и Кохезионния 
фондове на ЕС в България – www.eufunds.bg, както и с актуални процедури. На срещата беше 
представена и възможността за кандидатстване по схемата „Енергийна ефективност и зелена 
икономика”, финансирана от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013“.  
Бяха дискутирани добрите практики в общината и бе споделен опит от „научени уроци” при 
подготовката и реализацията на проекти, финансиран от оперативните програми.  
С тези информационни семинари ОИЦ – Пловдив работи по втория информационен цикъл 
събития, които провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.  

 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=24220&FCID=FC20a2543ee9a2d9138f702786b2b302ff
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=24220&FCID=FC20a2543ee9a2d9138f702786b2b302ff

