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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
31.12.2012 г. г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 25 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 25 

Общо за деня 25 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
Дата: 30.12.2012  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://business.actualno.com/Dobrev-Dogovoryt-s-Gazprom-e-goljam-uspeh-
news_411454.html  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром".  
Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната 
програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат 
поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г., предаде 
КРОСС.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
Редактор: Десислава Ушатова  
 

http://business.actualno.com/Dobrev-Dogovoryt-s-Gazprom-e-goljam-uspeh-news_411454.html
http://business.actualno.com/Dobrev-Dogovoryt-s-Gazprom-e-goljam-uspeh-news_411454.html
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2012/12/30/razchitame-mnogo-na-sobstven-dobiv-na-gaz-v-
cherno-more.176496  
Брой думи: 864  
 
 
Резюме: Рисковете от добив на шистов газ са преекспонирани, смята Делян Добрев  
Много разчитаме на собствения добив за гарантиране на енергийната ни независимост, каза в 
интервю за БТА министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Процесът по развиване на местните газови находища е сериозно закъснял, затова страната ни 
полага усилия,за да го ускори. Местната суровина е с 35 процента по-евтина от вносния газ 
според сключените договори за изкупуване от "Булгаргаз".  
 
Заглавие: Разчитаме много на собствен добив на газ в Черно море  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Рисковете от добив на шистов газ са преекспонирани, смята Делян Добрев  
Много разчитаме на собствения добив за гарантиране на енергийната ни независимост, каза в 
интервю за БТА министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Процесът по развиване на местните газови находища е сериозно закъснял, затова страната ни 
полага усилия,за да го ускори. Местната суровина е с 35 процента по-евтина от вносния газ 
според сключените договори за изкупуване от "Булгаргаз".  
Консорциумът между Тотал, ОМВ и Репсол вече прави проучвания в "Блок 1-21 Хан Аспарух" в 
Черно море и можем да кажем, че днес се намираме на 4.5 години от доказване на очакваните 
значителни запаси в блока, заяви Добрев.  
Стартира и конкурсната процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на 
нефт и природен газ в "Блок 1-22 Терес", който също е разположен в дълбоководната част на 
Черно море. Обявата вече е публикувана в официалния вестник на ЕС. Крайният срок за 
оферти е май 2013 г. До средата на 2013 г. трябва да започне проучването и на този блок, каза 
министърът.  
Към настоящия момент има сключени 4 концесионни договора за добив на природен газ от 
находища, разположени на територията на шелфа в Черно море. Това са "Каварна", 
"Калиакра", "Каварна Изток" и "Галата" с концесионер "Мелроуз Рисорсиз" ООД. Общият добив 
на газ от тези находища през 2012 г. възлиза на около 489 млн.м3. Очакваме през 2013 г. това 
количество да се повиши до 573 млн.м3, каза Добрев.  
Опитваме да убедим асамблеята на донорите на Международен фонд "Козлодуй" да 
финансираме пилотно грантова схема за газификация на домакинства, каза той. През декември 
асамблеята реши да отложи решението по този въпрос за юни 2013 г., посочи Добрев.  
Икономическият министър отбеляза, че Енергийната стратегия на България предвижда 
битовата газификация да достигне 30 процента през 2020 г. Това ще намали използването на 
енергия в страната с 19 процента и въглеродните емисии във въздуха с 13 процента.  
Строителството на интерконекторите със съседните държави е сериозна стъпка към 
диверсификация на доставките на природен газ и съществен принос към либерализацията на 
пазара. През май 2013 г. ще бъде завършено изграждането на реверсивната газова връзка 
Русе-Гюргево, чиято първа копка беше през август тази година, посочи Добрев.  
Наскоро започна инициатива за ускоряването на проекта "Набуко Запад" чрез стартиране на 
строителните работи на българска територия. Първата фаза на "Набуко Запад" е своеобразен 
интерконектор между България и Турция. Завършихме в съкратени срокове предпроектното 
проучване на интерконектора между България и Сърбия. Планираме първа копка на 
междусистемната газова връзка България - Гърция през март 2013 г., каза още министърът.  
Според Добрев мораториумът за проучване и добив на шистов газ трябва да остане до 
момента, до който цялото общество не е убедено, че хидравличното разбиване е безопасна 
технология. Смятам, че рисковете са преекспонирани. В САЩ има вече направени над 100 000 
сондажа за шистов газ и няма каквито и да е доказателства за вредно въздействие върху 
околната среда. Газът там струва 70 долара. При нас след намалението на цената с над 20 
процента, газът струва 400 долара.р, отбеляза министърът.  
Шистовият газ в САЩ създава революция в химическата промишленост, металургията, 
енергетиката. Великобритания взе решение преди месец за отмяна на наложения мораториум. 
Нещо повече, правителството на Великобритания не само отмени мораториума, но и стартира 

http://www.dnes.bg/politika/2012/12/30/razchitame-mnogo-na-sobstven-dobiv-na-gaz-v-cherno-more.176496
http://www.dnes.bg/politika/2012/12/30/razchitame-mnogo-na-sobstven-dobiv-na-gaz-v-cherno-more.176496
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въвеждането на данъчни стимули за добива на шистов газ с идеята да стимулира неговото 
развитие и да настигне САЩ, посочи Добрев.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Продължава и изпълнението на програмата, 
финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна ефективност на стойност 300 млн. лева, каза още 
министърът.  
Очакванията на Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната програма за 
иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне 
толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро,или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
През последните две години се наблюдава увеличение на износа от България на отбранителна 
продукция в сравнение с предишни периоди, каза Добрев. Тази година стойността на 
издадените разрешения за износ надвишава двойно стойността за 2011 г. Не всички 
разрешения се реализират, така че значителен ръст ще има със сигурност, но още е рано да 
кажем точен процент, допълни министърът.  
Според министъра ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив 
ще може да бъде усетен през следващата година.  
За този зимен сезон се очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и 
Великобритания. България продължава успешно да утвърждава името си на международната 
карта на ски дестинациите. Неотдавнашно проучване сред потребителските центрове в 27 
европейски и северноамерикански курорта отрежда на Банско челно място като най-евтино 
място за зимен отдих. Тези данни ни дават основание за още по-оптимистични очаквания за 
предстоящата зима, каза министърът.  
Що се отнася до лято 2013 - смятам, че България ще продължи да бъде притегателна 
дестинация за чуждестранните туристи, предлагаща качество и разнообразие на 
туристическите услуги и висока удовлетвореност от престоя. Прогнозите са за продължаване на 
тенденцията за растеж в броя на чуждестранните туристи и приходите от туризъм от 
последните години, каза Добрев.  
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/12/30/1976529_bulgariia_razchita_mnogo_na_sobstven_dobiv_za
/  
Брой думи: 471  
 
 
Резюме: Много разчитаме на собствения добив за гарантиране на енергийната ни 
независимост, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. В 
интервю за БТА той очерта постиженията на министерството си за 2012 г.  
 
Заглавие: България разчита много на собствен добив за енергийна независимост, заяви 
Добрев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Много разчитаме на собствения добив за гарантиране на енергийната ни независимост, 
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. В интервю за БТА той 
очерта постиженията на министерството си за 2012 г.  
Процесът по развиване на местните газови находища е сериозно закъснял, затова страната ни 
полага усилия, за да го ускори. Местната суровина е с 35% по-евтина от вносния газ според 
сключените договори за изкупуване от "Булгаргаз", подчерта министърът.  
Консорциумът между Тотал, ОМВ и Репсол вече прави проучвания в "Блок 1-21 Хан Аспарух" и 
можем да кажем, че днес се намираме на 4 и половина години от доказване на очакваните 
значителни запаси в блока, заяви Добрев. Започнала е и конкурсната процедура за 
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-22 
Терес", който също е разположен в дълбоководната част на Черно море.  
Според него мораториумът за добива на шистов газ трябва да остане до момента, до който 
цялото общество не е убедено, че хидравличното разбиване е безопасна технология. Той 
обаче подчерта, че в САЩ, например, няма каквито и да е доказателства за вредно 
въздействие върху околната среда. "Шистовият газ в САЩ създава революция в химическата 
промишленост, металургията, енергетиката. Великобритания взе решение преди месец за 
отмяна на наложения мораториум", подчерта министърът.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са през следващата 
година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", заяви Делян Добрев.  
Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип многократно 
подобрената работа именно по тази оперативна програма. "Положихме много усилия да не 
допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието ?", отбеляза министърът.  
В областта на енергетиката като голям успех той определи подписването на договора с 
"Газпром".  
Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25% спрямо същия период на 2011 г.  
Според министъра ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив 
ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, преместването е силен 
имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, признание за ресурсите му в 
туризма, каза той.  
За този зимен сезон се очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и 
Великобритания. Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на 
руските туристи с около 9 на сто, като, поради тенденцията на записвания в последния момент, 
е възможно да се регистрира и по-висок брой руски туристи в страната.  
Предварителните записвания и планираните чартърни полети на летища София и Пловдив 
показват увеличаване и на туристите от Великобритания с над 5%, както и повече туристи от 
Полша и Дания. Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните 
пазари като Сърбия, Македония, Румъния и Турция.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/12/30/1976529_bulgariia_razchita_mnogo_na_sobstven_dobiv_za/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/12/30/1976529_bulgariia_razchita_mnogo_na_sobstven_dobiv_za/
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n411454  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром".  
Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната 
програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат 
поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г., предаде 
КРОСС.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
Редактор: Десислава Ушатова  
 

http://news.expert.bg/n411454
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/българия-разчита-на-собствен-газ-за-енергийна-независимост-
news201168.html  
Брой думи: 506  
 
 
Резюме: България разчита на собствен добив на газ за гарантиране на енергийната ни 
независимост. Това заявява министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. В интервю за БТА той очерта постиженията на министерството си през отиващата си 
2012 г.  
 
Заглавие: България разчита на собствен газ за енергийна независимост  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България разчита на собствен добив на газ за гарантиране на енергийната ни 
независимост. Това заявява министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. В интервю за БТА той очерта постиженията на министерството си през отиващата си 
2012 г.  
Процесът по развиване на местните газови находища е сериозно закъснял, затова страната ни 
полага усилия, за да го ускори. Местната суровина е с 35% по-евтина от вносния газ според 
сключените договори за изкупуване от "Булгаргаз", подчерта министърът.  
Консорциумът между Тотал, ОМВ и Репсол вече прави проучвания в "Блок 1-21 Хан Аспарух" и 
можем да кажем, че днес се намираме на четири и половина години от доказване на очакваните 
значителни запаси в блока, заяви Добрев. Започнала е и конкурсната процедура за 
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-22 
Терес", който също е разположен в дълбоководната част на Черно море.  
Според него мораториумът за добива на шистов газ трябва да остане до момента, до който 
цялото общество не е убедено, че хидравличното разбиване е безопасна технология. Той 
обаче подчерта, че в САЩ, например, няма каквито и да е доказателства за вредно 
въздействие върху околната среда. "Шистовият газ в САЩ създава революция в химическата 
промишленост, металургията, енергетиката. Великобритания взе решение преди месец за 
отмяна на наложения мораториум", припомня Добрев.  
В областта на енергетиката като голям успех той определи подписването на договора с 
"Газпром".  
Конкурентоспособност  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са през следващата 
година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", заявява икономическият министър.  
Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип многократно 
подобрената работа по европейската програма за бизнеса. "Положихме много усилия да не 
допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието ?", посочва Добрев.  
Инвестиции  
Ръст с близо една четвърт на чуждите инвестиции за първите десет месеца на годината спрямо 
същия период на 2011 г., отчита министър Добрев. Той цитира последни данни на Българска 
народна банка, според които преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 1.33 
млрд. евро за периода януари – октомври 2012 г., което е с около 25% повече спрямо същия 
период на 2011 г.  
Туризъм  
През този зимен сезон се очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и 
Великобритания, казва министър Добрев. Предварителните записвания от туроператори 
показват увеличаване на руските туристи с около 9 на сто, като, поради тенденцията на 
записвания в последния момент, е възможно да се регистрира и по-висок брой руски туристи в 
страната.  
Предварителните записвания и планираните чартърни полети на летища София и Пловдив 
показват увеличаване и на туристите от Великобритания с над 5%, както и повече туристи от 
Полша и Дания. Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните 
пазари като Сърбия, Македония, Румъния и Турция.  

http://www.mediapool.bg/българия-разчита-на-собствен-газ-за-енергийна-независимост-news201168.html
http://www.mediapool.bg/българия-разчита-на-собствен-газ-за-енергийна-независимост-news201168.html
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Според Делян Добрев ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в 
Пловдив ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, 
преместването е силен имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, признание 
за ресурсите му в туризма, казва икономическият министър.  
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2012/12/30/news12708837.html  
Брой думи: 59  
 
 
Резюме: Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-8%, за да може 
ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем 
да усвоим на 100% програмата” 
 
Заглавие: Делян Добрев: Ще бъдат изплатени над 400 млн. лева по ОП 
“Конкурентоспособност“ през 2013 г.  
Подзаглавие: Министърът обеща програмата да бъде сред най-добре работещите в страната 
Автор:  
Текст: „Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност“ с около 5 до 7-8%, за да може 
ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем 
да усвоим на 100% програмата”, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на 
програмата, цитиран от агенция КРОСС.  
livebiz.bg  
 

http://novini.dir.bg/2012/12/30/news12708837.html
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12706994  
Брой думи: 294  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 
2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договорът с “Газпром“ е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 
2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с “Газпром“.  
Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната 
програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат 
поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма “Конкурентоспособност“.  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за “Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България“ на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП “Конкурентоспособност“. Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
Агенция КРОСС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12706994
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
biznes/dobrev_dogovorat_s_gazprom_e_golyam_uspeh_-172827.html  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: София. Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 
2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 
2011 г., отчете икономическият министър Делян Добрев. В областта на енергетиката той отчете 
като голям успех подписването на договора с "Газпром".  
 
Заглавие: Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 
2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 
2011 г., отчете икономическият министър Делян Добрев. В областта на енергетиката той отчете 
като голям успех подписването на договора с "Газпром".  
Очакванията на министъра са средствата за българския бизнес по оперативната програма за 
иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне 
толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев. 
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г. Това е първата процедура, по която може да се 
кандидатства по електронен път, отбеляза Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо 
постижение на неговия екип многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". 
Положихме много усилия да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца 
разплатихме повече отколкото през почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/dobrev_dogovorat_s_gazprom_e_golyam_uspeh_-172827.html
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/dobrev_dogovorat_s_gazprom_e_golyam_uspeh_-172827.html
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1342595  
Брой думи: 292  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 
2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 
2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром".  
Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната 
програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат 
поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
 

http://www.cross.bg/1342595
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-103802.html  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром".  
Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната 
програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат 
поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г., предаде 
КРОСС.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
 

http://news.myvidin.com/about-103802.html
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/514400  
Брой думи: 11  
 
 
Резюме: Очакванията на Министерството на икономиката,  
 
Заглавие: МИЕТ очаква през следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 
400 млн. лева по оперативна програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
с...  
 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/514400
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.factor-bs.com  
Връзка: http://www.factor-bs.com/news-25232.html  
Брой думи: 755  
 
 
Резюме: Новата инфраструктура не използва ел. захранване и е най-съвременната и 
екологично чиста технология за доставка на интернет, казва управителят на "Комнет България 
Холдинг"  
 
Заглавие: Иван Иванов: „Комнет” започна изграждането на оптична мрежа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новата инфраструктура не използва ел. захранване и е най-съвременната и екологично 
чиста технология за доставка на интернет, казва управителят на "Комнет България Холдинг"  
- Г-н Иванов, какви са тенденциите в развитието на пазара на интернет услуги?  
- Пазарът на интернет услуги през изминалата година запазва тенденцията за увеличаване на 
скоростите и намаляване на цената на услугите. Клиентите продължават да се интересуват от 
предлагането на пакетни услуги, както и да завишават своите изисквания към качеството на 
предлаганата услуга и обслужване.  
- Как успявате да се справите с тенденцията за намаляване на цената на услугата ?  
- През изминалата година насочихме своите усилия основно към подобряване на качеството на 
предлаганата услуга, активизирахме се в предлагането на пакетни услуги като, разбира се, 
следвайки тенденциите на пазара, намалихме и цената на част от услугите си. Усилията, които 
положихме през годината, донесоха и заслужените резултати, които се изразяват в увеличение 
на абонатите ни с малко над 15 % .  
- Какви са новостите в технологично развитие на „Комнет България Холдинг”?  
- През изминалата годиназапочнахме изграждането на нова пасивно-оптична мрежа (PON), 
която в близко бъдеще ще замени изцяло сегашната ни LAN мрежа. Новата мрежа не използва 
ел. захранване и е най-съвременната и екологично чиста технология за доставка на интернет 
до крайните потребители.Преминаването от кабелна към изцяло оптична инфраструктура ще 
донесе на нашите клиенти високи скорости и независимост на връзката, надеждност ипо високо 
качество.  
- Защо избрахте да изграждате „пасивна оптична мрежа“?  
- Към настоящия момент Комнет България Холдинг изгражда и оперира собствена оптична 
мрежа от типа Fiber to The Building (FTTB) .Структурата на FTTB накратко може да се опише 
като многобройни оптични влакна, които са свързани към централно опорно оборудване от 
едната страна и достигат до комуникационни шкафове разположени в близост до всяка сграда. 
Свързването на крайните абонати в сградите става посредством UTP окабеляване през 
вътрешните части на етажната собственост.  
Наличната мрежа от типа Fiber to The Building (FTTB) сравнително лесно може да се 
преконфигурира в оптична мрежа с “пасивен оптичен сплитер“, при което оптичните влакна, 
които понастоящем се терминират на всяка сграда могат да се разклонят и да достигнат до 
всяко домакинство,успоредно с което ще отпадне и нуждата от захранване с ел. енергия на 
мрежата, което от своя страна ще подобри значително услугата до крайния абонат и ще ни 
създаде конкурентни предимства в сектора.  
- Каква е стойността на инвестицията по изграждане на Пасивна оптична мрежа? Ще се 
промени ли цената на услугите които предлагате?  
- Инвестицията за изграждането на новата пасивна оптична мрежа е на стойност над 1 000 000 
лева и се финансира със собствени средства и банков заем . Към настоящия момент 
предлагаме на всички наши предплатени абонати възможността да запазят цената, която 
заплащат и да доставим услугата директно до техния дом по оптично влакно или да продължат 
да използват услугата по стария начин, като се възползват от намаление на цената в размер на 
50 % за целия срок на договора.  
- Предлагате ли услуги, които са насочени към приоритетни за региона отрасли на 
икономиката?  
- Ние отчитаме значението на туристическия и строителния бизнес за нашия регион, именно 
затова разработихме няколко технически решения, които дават възможност на инвеститорите в 
тези отрасли да предложат на своите клиенти завършен и съвременен продукт в областта на 
доставката на интернет и цифрова телевизия. Разработихме собствена платформа за хотелска 

http://www.factor-bs.com/news-25232.html
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информационна система, която е единственият подобен продукт, разработен от българска 
фирма, който допринася за цялостното повишаване на категорията и нивото на обслужването в 
хотелските и апартаментни комплекси.  
- Кандидатствали ли сте по някоя от Европейските програми, които подкрепат малкия и среден 
бизнес?  
- През изминалата година можем да се похвалим с успехи и в тази посока. Кандидатствахме по 
„Оперативна програма за развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013“ по която спечелихме финансиране по програма BG161PO003-2.1.12 
“Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в 
предприятията, с изпълнението, на която се надяваме значително да увеличим 
производителността при изпълнение на поръчките и поддръжката на услугите които 
предоставяме на нашите абонати.  
В края на годината сключихме и договор с Агенцията по заетостта и Дирекция Бюро по труда – 
Бургас за осигуряване на заетост по проект “Ново начало – от образования към заетост“, по 
който наехме 20 (двадесет) нови служители, които са ангажирани основно с изграждането на 
новата ни пасивна оптична мрежа и поддръжката на нашите абонати .  
- Какво ще пожелаете на читателите на вестник „Фактор“ ?  
- Пожелавам преди всичко здраве и късмет през новата година, много успехи в развитието на 
бизнеса, успешни начинания, които да ни обединяват в името на развитието на нашия град, 
който да става още по-добро място за живеене.  
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/67269-delyan-dobrev-chuzhdestrannite-
investitzii-v-stranata-vazlizat-na-133-mlrd-evro  
Брой думи: 293  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на 
енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на договора с 
"Газпром".  
 
Заглавие: Делян Добрев: Чуждестранните инвестиции в страната възлизат на 1.33 млрд. 
евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на 
енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на договора с 
"Газпром".  
Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната 
програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат 
поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев. 
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
cross.bg  
Tweet  
 

http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/67269-delyan-dobrev-chuzhdestrannite-investitzii-v-stranata-vazlizat-na-133-mlrd-evro
http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/67269-delyan-dobrev-chuzhdestrannite-investitzii-v-stranata-vazlizat-na-133-mlrd-evro
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1695269  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на 
енергетиката като голям успех той определи подписването на договора с "Газпром". 
Очакванията на министъра са средствата за българския бизнес по оперативната програма за 
иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне толкова, 
колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на 
енергетиката като голям успех той определи подписването на договора с "Газпром". 
Очакванията на министъра са средствата за българския бизнес по оперативната програма за 
иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне 
толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на БНБ, според които преките чуждестранни 
инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро. 
Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са през следващата 
година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни министерството обяви и процедурата за "Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея 
ще се приемат проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по "Конкурентоспособност".  
Положихме много усилия да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца 
разплатихме повече отколкото през почти 6 години от действието й, заяви министър Добрев.  
Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1695269
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/420993/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2-
%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81-
%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5-
%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85  
Брой думи: 1201  
 
 
Резюме: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са 
през следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев.  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев. 
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева. Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за 
"Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България" на 
стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат проектни предложения до 15 март 2013 г. Това е 
първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза министър 
Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип многократно 
подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да не 
допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром". Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по 
оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-
2020 г. да бъдат поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече. Министър 
Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
През тази година 8 проекта получиха сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. 
Проектите създават над хиляда работни места и са на обща стойност над 500 млн. лв. Четири 
проекта клас А са във високотехнологичните дейности на икономиката - производство на 
компоненти за телекомуникационния сектор, производство на лекарствени средства, услуги в 
сферата на здравеопазването и образованието. Другите проекти са също в сферата на 
преработващата промишленост, както и на логистиката. Щастлив съм да отбележа тази 
положителна тенденция, тъй като през цялата 2011 г. сертифицираните проекти бяха 4 на обща 
стойност 92 млн. лв. и предвиждаха разкриване на 350 нови работни места, каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма. Според него тези данни показват, че България има 
възможност да привлича инвестиции с висока добавена стойност, отговаряйки на високите 
изисквания на потенциалните инвеститори по отношение на инвестиционния климат, 
стабилността и предвидимостта на средата, както и предлагането на мерки, които отговарят на 
очакванията на компаниите.  
През последните две години се наблюдава увеличение на износа от България на отбранителна 
продукция в сравнение с предишни периоди, каза министър Добрев. Това в голяма степен се 
дължи на усилията, които българските производители и търговци полагат както в 
разширяването на продуктовата гама и повишаване на качеството на продуктите, така и за 
утвърждаване на традиционни партньорства и завоюване на нови позиции на международните 
пазари. Тази година стойността на издадените разрешения за износ надвишава двойно 
стойността за 2011 г. Не всички разрешения се реализират, така че значителен ръст ще има 
със сигурност, но още е рано да кажем точен процент, допълни министърът.  

http://news.data.bg/2/bulgaria/420993/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85
http://news.data.bg/2/bulgaria/420993/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85
http://news.data.bg/2/bulgaria/420993/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85
http://news.data.bg/2/bulgaria/420993/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85
http://news.data.bg/2/bulgaria/420993/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85
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Правим всичко, което е по силите ни, за разрешаване на казуса във ВМЗ Сопот, заяви 
министър Делян Добрев. Той припомни, че след намесата на премиера Бойко Борисов са били 
осигурени средства в размер на 1 млн. лв. от "Кинтекс", който платил авансово по договор, 
изпълняван от сопотските заводи. Със средствата бяха платени по един аванс и една заплата 
на работниците. По искане на потенциалния купувач Агенцията за приватизация отложи до 11 
януари срока за подаване на обвързваща оферта, уточни икономическият министър. Целта е да 
бъде дадено достатъчно време за проучване на всички активи и пасиви на предприятието и 
продажбата да бъде доведена до успешен край, каза Делян Добрев.  
Според министъра ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив 
ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, преместването е силен 
имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, признание за ресурсите му в 
туризма, каза той. Според Делян Добрев преместването пести и разходи на бизнеса от 
пътуване до столицата от по-отдалечените части на страната. Не на последно място е 
подобрената комуникация с местната власт в града под тепетата, което по думите на министър 
Добрев, също има сериозно значение за развитието на отрасъла. За този зимен сезон се 
очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и Великобритания. 
Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на руските туристи с 
около 9 на сто, като, поради тенденцията на записвания в последния момент, е възможно да се 
регистрира и по-висок брой руски туристи в страната. Предварителните записвания и 
планираните чартърни полети на летища София и Пловдив показват увеличаване и на 
туристите от Великобритания с над 5 на сто, както и повече туристи от Полша и Дания. 
Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните пазари като Сърбия, 
Македония, Румъния и Турция. България продължава успешно да утвърждава името си на 
международната карта на ски дестинациите. Неотдавнашно проучване сред потребителските 
центрове в 27 европейски и северноамерикански курорта отрежда на Банско челно място като 
най-евтино място за зимен отдих. Тези данни ни дават основание за още по-оптимистични 
очаквания за предстоящата зима, каза министърът.  
Що се отнася до лято 2013 - смятам, че България ще продължи да бъде притегателна 
дестинация за чуждестранните туристи, предлагаща качество и разнообразие на 
туристическите услуги и висока удовлетвореност от престоя. Прогнозите са за продължаване на 
тенденцията за растеж в броя на чуждестранните туристи и приходите от туризъм от 
последните години.  
Като цяло смятам, че нашите търговски представители зад граница работят активно и постигат 
добри резултати, каза министърът. Той даде като пример за активната работа на Службата по 
търговско-икономическите въпроси към посолството ни в Китай значителното нарастване на 
българския износ за тази страна през тази година - повече от два пъти. По този начин Китай се 
нарежда на второ място сред търговските ни партньори извън ЕС, след Турция. Налице е 
увеличаване на инвестициите от Китай (12.2 млн. евро за първото полугодие при общо 64.8 
млн. евро за периода 1996-2011 г.), както и ръст на китайските туристи в България с 31 на сто. 
Със съдействието на Службата по търговско-икономическите въпроси към българското 
посолство в Индия през тази година няколко български компании стартираха успешни 
инициативи за износ за Индия. Още през първото тримесечие на 2012 г. с активното участие на 
Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството ни в Израел бяха 
реализирани бизнес форуми и срещи между бизнес средите на двете страни, напомни 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма.  
След атентата на летище Сарафово през юли т.г. с работата на МИЕТ и икономическия ни 
съветник на място бе подпомогнат българският туристически бранш в рамките на редица 
разменени официални и бизнес визити, промоционални събития и рекламни кампании, за да 
преодолеем първоначалния отлив на туристи от Израел у нас, каза Делян Добрев. Той 
отбеляза, че с активното съдействие на търговско-икономическия съветник в Службата по 
търговско-икономическите въпроси във Франкфурт на Майн, Германия предстои 
заключителният етап за реализиране на инвестиционен проект на германска компания в 
България. Много успешно в последните няколко месеца се представя и Службата по търговско-
икономическите въпроси към посолството ни във Великобритания, посочи министър Делян 
Добрев в интервюто си за БТА.  
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/46992  
Брой думи: 469  
 
 
Резюме: Много разчитаме на собствения добив за гарантиране на енергийната ни 
независимост, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. В 
интервю за БТА той очерта постиженията на министерството си за 2012 г.  
 
Заглавие: България разчита много на собствен добив за енергийна независимост, заяви 
Добрев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Много разчитаме на собствения добив за гарантиране на енергийната ни независимост, 
каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. В интервю за БТА той 
очерта постиженията на министерството си за 2012 г.  
Процесът по развиване на местните газови находища е сериозно закъснял, затова страната ни 
полага усилия, за да го ускори. Местната суровина е с 35% по-евтина от вносния газ според 
сключените договори за изкупуване от "Булгаргаз", подчерта министърът.  
Консорциумът между Тотал, ОМВ и Репсол вече прави проучвания в "Блок 1-21 Хан Аспарух" и 
можем да кажем, че днес се намираме на 4 и половина години от доказване на очакваните 
значителни запаси в блока, заяви Добрев. Започнала е и конкурсната процедура за 
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-22 
Терес", който също е разположен в дълбоководната част на Черно море.  
Според него мораториумът за добива на шистов газ трябва да остане до момента, до който 
цялото общество не е убедено, че хидравличното разбиване е безопасна технология. Той 
обаче подчерта, че в САЩ, например, няма каквито и да е доказателства за вредно 
въздействие върху околната среда. "Шистовият газ в САЩ създава революция в химическата 
промишленост, металургията, енергетиката. Великобритания взе решение преди месец за 
отмяна на наложения мораториум", подчерта министърът.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са през следващата 
година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", заяви Делян Добрев.  
Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип многократно 
подобрената работа именно по тази оперативна програма. "Положихме много усилия да не 
допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието ?", отбеляза министърът.  
В областта на енергетиката като голям успех той определи подписването на договора с 
"Газпром".  
Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25% спрямо същия период на 2011 г.  
Според министъра ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив 
ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, преместването е силен 
имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, признание за ресурсите му в 
туризма, каза той.  
За този зимен сезон се очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и 
Великобритания. Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на 
руските туристи с около 9 на сто, като, поради тенденцията на записвания в последния момент, 
е възможно да се регистрира и по-висок брой руски туристи в страната.  
Предварителните записвания и планираните чартърни полети на летища София и Пловдив 
показват увеличаване и на туристите от Великобритания с над 5%, както и повече туристи от 
Полша и Дания. Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните 
пазари като Сърбия, Македония, Румъния и Турция.  
 

http://www.topnovini.bg/node/46992
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/21888/prekite-chuzhdestranni-investitsii-u-nas-skochili-s-25-otchita-
ikonomicheskiyat-ministar/  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари – октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, а нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 
г.каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на енергетиката като голям успех 
министър Добрев определи подписването на договора с “Газпром”, пише агенция КРОСС.  
 
Заглавие: Преките чуждестранни инвестиции у нас скочили с 25%, отчита 
икономическият министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари – октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, а нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 
г.каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на енергетиката като голям успех 
министър Добрев определи подписването на договора с “Газпром”, пише агенция КРОСС.  
Добрев смята, че средствата за българския бизнес по оперативната програма за иновации и 
конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне толкова, колкото 
са и сега – 1,2 милиарда евро, или повече.  
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма “Конкурентоспособност”.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за “Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България” на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП “Конкурентоспособност”. Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
Етикети: Газпром, Делян Добрев, Инвестиции, програми  
 

http://argumenti-bg.com/21888/prekite-chuzhdestranni-investitsii-u-nas-skochili-s-25-otchita-ikonomicheskiyat-ministar/
http://argumenti-bg.com/21888/prekite-chuzhdestranni-investitsii-u-nas-skochili-s-25-otchita-ikonomicheskiyat-ministar/
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.bnr.bg  
Връзка: http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/News_bg/Pages/3012-6.aspx  
Брой думи: 109  
 
 
Резюме: В интервю за БТА министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев 
изтъква, че българският планински курорт Банско заема челно място в неотдавнашно 
проучване за 27 европейски и северноамерикански курорта като най-евтино място за зимен 
отдих. Според министър Добрев, това създава оптимистични очаквания за започналия зимен 
туристически сезон. Добрев съобщава още, че идната година министерството планира към 
бизнеса да бъдат разплатени над 200 млн. евро по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: България очаква добър зимен туристически сезон  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В интервю за БТА министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев 
изтъква, че българският планински курорт Банско заема челно място в неотдавнашно 
проучване за 27 европейски и северноамерикански курорта като най-евтино място за зимен 
отдих. Според министър Добрев, това създава оптимистични очаквания за започналия зимен 
туристически сезон. Добрев съобщава още, че идната година министерството планира към 
бизнеса да бъдат разплатени над 200 млн. евро по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Той цитира и последни данни на БНБ, според които преките 
чуждестранни инвестиции у нас за периода януари - октомври 2012г. надхвърлят един милиард 
и триста милиона евро. Това е ръст с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/News_bg/Pages/3012-6.aspx
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-news.net/show/29836_podobrenata rabota po op konkurentnosposobnost i 
dogovoryt s gazprom sa sred nai-golemite uspehi na miet spored ministyr dobrev_bg/  
Брой думи: 1201  
 
 
Резюме: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са 
през следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Подобрената работа по ОП "Конкурентноспособност" и договорът с 
"Газпром" са сред най-големите успехи на МИЕТ, според министър Добрев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев.  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев. 
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г. Това е първата процедура, по която може да се 
кандидатства по електронен път, отбеляза министър Добрев. Той посочи като най-голямо 
икономическо постижение на неговия екип многократно подобрената работа по ОП 
"Конкурентоспособност". Положихме много усилия да не допуснем блокиране на 
програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през почти 6 години от 
действието й, заяви министърът.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром". Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по 
оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-
2020 г. да бъдат поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече. Министър 
Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
През тази година 8 проекта получиха сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. 
Проектите създават над хиляда работни места и са на обща стойност над 500 млн. лв. Четири 
проекта клас А са във високотехнологичните дейности на икономиката - производство на 
компоненти за телекомуникационния сектор, производство на лекарствени средства, услуги в 
сферата на здравеопазването и образованието. Другите проекти са също в сферата на 
преработващата промишленост, както и на логистиката.  
Щастлив съм да отбележа тази положителна тенденция, тъй като през цялата 2011 г. 
сертифицираните проекти бяха 4 на обща стойност 92 млн. лв. и предвиждаха разкриване на 
350 нови работни места, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Според него 
тези данни показват, че България има възможност да привлича инвестиции с висока добавена 
стойност, отговаряйки на високите изисквания на потенциалните инвеститори по отношение на 
инвестиционния климат, стабилността и предвидимостта на средата, както и предлагането на 
мерки, които отговарят на очакванията на компаниите.  
През последните две години се наблюдава увеличение на износа от България на отбранителна 
продукция в сравнение с предишни периоди, каза министър Добрев. Това в голяма степен се 
дължи на усилията, които българските производители и търговци полагат както в 
разширяването на продуктовата гама и повишаване на качеството на продуктите, така и за 
утвърждаване на традиционни партньорства и завоюване на нови позиции на международните 
пазари. Тази година стойността на издадените разрешения за износ надвишава двойно 
стойността за 2011 г. Не всички разрешения се реализират, така че значителен ръст ще има 
със сигурност, но още е рано да кажем точен процент, допълни министърът.  

http://www.3e-news.net/show/29836_podobrenata%20rabota%20po%20op%20konkurentnosposobnost%20i%20dogovoryt%20s%20gazprom%20sa%20sred%20nai-golemite%20uspehi%20na%20miet%20spored%20ministyr%20dobrev_bg/
http://www.3e-news.net/show/29836_podobrenata%20rabota%20po%20op%20konkurentnosposobnost%20i%20dogovoryt%20s%20gazprom%20sa%20sred%20nai-golemite%20uspehi%20na%20miet%20spored%20ministyr%20dobrev_bg/
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Правим всичко, което е по силите ни, за разрешаване на казуса във ВМЗ Сопот, заяви 
министър Делян Добрев. Той припомни, че след намесата на премиера Бойко Борисов са били 
осигурени средства в размер на 1 млн. лв. от "Кинтекс", който платил авансово по договор, 
изпълняван от сопотските заводи. Със средствата бяха платени по един аванс и една заплата 
на работниците. По искане на потенциалния купувач Агенцията за приватизация отложи до 11 
януари срока за подаване на обвързваща оферта, уточни икономическият министър. Целта е да 
бъде дадено достатъчно време за проучване на всички активи и пасиви на предприятието и 
продажбата да бъде доведена до успешен край, каза Делян Добрев.  
Според министъра ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив 
ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, преместването е силен 
имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, признание за ресурсите му в 
туризма, каза той. Според Делян Добрев преместването пести и разходи на бизнеса от 
пътуване до столицата от по-отдалечените части на страната. Не на последно място е 
подобрената комуникация с местната власт в града под тепетата, което по думите на министър 
Добрев, също има сериозно значение за развитието на отрасъла.  
За този зимен сезон се очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и 
Великобритания. Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на 
руските туристи с около 9 на сто, като, поради тенденцията на записвания в последния момент, 
е възможно да се регистрира и по-висок брой руски туристи в страната. Предварителните 
записвания и планираните чартърни полети на летища София и Пловдив показват увеличаване 
и на туристите от Великобритания с над 5 на сто, както и повече туристи от Полша и Дания. 
Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните пазари като Сърбия, 
Македония, Румъния и Турция. България продължава успешно да утвърждава името си на 
международната карта на ски дестинациите. Неотдавнашно проучване сред потребителските 
центрове в 27 европейски и северноамерикански курорта отрежда на Банско челно място като 
най-евтино място за зимен отдих. Тези данни ни дават основание за още по-оптимистични 
очаквания за предстоящата зима, каза министърът.  
Що се отнася до лято 2013 - смятам, че България ще продължи да бъде притегателна 
дестинация за чуждестранните туристи, предлагаща качество и разнообразие на 
туристическите услуги и висока удовлетвореност от престоя. Прогнозите са за продължаване на 
тенденцията за растеж в броя на чуждестранните туристи и приходите от туризъм от 
последните години.  
Като цяло смятам, че нашите търговски представители зад граница работят активно и постигат 
добри резултати, каза министърът. Той даде като пример за активната работа на Службата по 
търговско-икономическите въпроси към посолството ни в Китай значителното нарастване на 
българския износ за тази страна през тази година - повече от два пъти. По този начин Китай се 
нарежда на второ място сред търговските ни партньори извън ЕС, след Турция. Налице е 
увеличаване на инвестициите от Китай (12.2 млн. евро за първото полугодие при общо 64.8 
млн. евро за периода 1996-2011 г.), както и ръст на китайските туристи в България с 31 на сто. 
Със съдействието на Службата по търговско-икономическите въпроси към българското 
посолство в Индия през тази година няколко български компании стартираха успешни 
инициативи за износ за Индия. Още през първото тримесечие на 2012 г. с активното участие на 
Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството ни в Израел бяха 
реализирани бизнес форуми и срещи между бизнес средите на двете страни, напомни 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма.  
След атентата на летище Сарафово през юли т.г. с работата на МИЕТ и икономическия ни 
съветник на място бе подпомогнат българският туристически бранш в рамките на редица 
разменени официални и бизнес визити, промоционални събития и рекламни кампании, за да 
преодолеем първоначалния отлив на туристи от Израел у нас, каза Делян Добрев. Той 
отбеляза, че с активното съдействие на търговско-икономическия съветник в Службата по 
търговско-икономическите въпроси във Франкфурт на Майн, Германия предстои 
заключителният етап за реализиране на инвестиционен проект на германска компания в 
България. Много успешно в последните няколко месеца се представя и Службата по търговско-
икономическите въпроси към посолството ни във Великобритания, посочи министър Делян 
Добрев в интервюто си за БТА.  
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/38083  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: 400 млн. потичат към малкия бизнес догодина  
Подписването на договора с "Газпром" e най-големият успех за енергетиката през 2013г., заяви 
икономическият министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Най-големият успех е договорът с "Газпром"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 400 млн. потичат към малкия бизнес догодина  
Подписването на договора с "Газпром" e най-големият успех за енергетиката през 2013г., заяви 
икономическият министър Делян Добрев.  
Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 
1.33 млрд. евро, подчерта още той. Според последни данни на Българска народна банка, 
според които преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 
г. възлизат на 1.33 млрд. евро. Нарастването е с около 25% спрямо същия период на 2011 г. 
Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната 
програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат 
поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министерството на икономиката очаква през следващата година към бизнеса да бъдат 
разплатени над 400 млн. лева по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да 
не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/38083
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/leaders/s/1541148394  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: „Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с около 5 до 7-8%, за да може 
ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем 
да усвоим на 100% програмат”, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на 
програмата, цитиран от агенция КРОСС.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Ще бъдат изплатени над 400 млн. лева по ОП 
"Конкурентоспособност" през 2013 г.  
Подзаглавие: Министърът обеща програмата да бъде сред най-добре работещите в страната 
Автор:  
Текст: „Смятаме да наддоговорим ОП „Конкурентоспособност" с около 5 до 7-8%, за да може 
ако в последния момент има компании, които се откажат от своите проекти, отново да успеем 
да усвоим на 100% програмата”, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев в Пловдив, където откри Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на 
програмата, цитиран от агенция КРОСС.  
Министърът обеща догодина да бъдат разплатени над 400 млн. лева по 
"Конкурентоспособност". Преди месец той обяви, че парите за следващия програмен период 
2014-2020 със сигурност няма да бъдат по-малки от сегашните 1.17 млрд. евро.  
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.  
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 близо 350 млн. евро са сключени за 
периода 1 май - 30 ноември 2012 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
За този зимен сезон се очаква ръст на туристите от Русия и Великобритания. Предварителните 
записвания от туроператори показвали, че 9% повече руснаци са предпочели страната същия 
период на 2011. Справката от чартърните полети на летищата в София и Пловдив показвала 
увеличаване и на гостите от Острова с над 5%, както и повече туристи от Полша и Дания.  
Представителят на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете постигнатите резултати и 
напредъка по оперативната програма. Мандметс отбеляза, че 90 % от производството на 
компаниите, които е посетил у нас, е предназначено за износ.  
Tweet  
 

http://www.livebiz.bg/leaders/s/1541148394
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/109060-делян-добрев-договорът-с-газпром-е-голям-успех.html  
Брой думи: 1204  
 
 
Резюме: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са 
през следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев. 
 
Заглавие: Делян Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 
2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър 
Автор:  
Текст: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев.  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев. 
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева. Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за 
"Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България" на 
стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат проектни предложения до 15 март 2013 г. Това е 
първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза министър 
Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип многократно 
подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да не 
допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром". Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по 
оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-
2020 г. да бъдат поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече. Министър 
Добрев цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките 
чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 
млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г.  
През тази година 8 проекта получиха сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. 
Проектите създават над хиляда работни места и са на обща стойност над 500 млн. лв. Четири 
проекта клас А са във високотехнологичните дейности на икономиката - производство на 
компоненти за телекомуникационния сектор, производство на лекарствени средства, услуги в 
сферата на здравеопазването и образованието. Другите проекти са също в сферата на 
преработващата промишленост, както и на логистиката. Щастлив съм да отбележа тази 
положителна тенденция, тъй като през цялата 2011 г. сертифицираните проекти бяха 4 на обща 
стойност 92 млн. лв. и предвиждаха разкриване на 350 нови работни места, каза министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма. Според него тези данни показват, че България има 
възможност да привлича инвестиции с висока добавена стойност, отговаряйки на високите 
изисквания на потенциалните инвеститори по отношение на инвестиционния климат, 
стабилността и предвидимостта на средата, както и предлагането на мерки, които отговарят на 
очакванията на компаниите.  
През последните две години се наблюдава увеличение на износа от България на отбранителна 
продукция в сравнение с предишни периоди, каза министър Добрев. Това в голяма степен се 
дължи на усилията, които българските производители и търговци полагат както в 
разширяването на продуктовата гама и повишаване на качеството на продуктите, така и за 
утвърждаване на традиционни партньорства и завоюване на нови позиции на международните 
пазари. Тази година стойността на издадените разрешения за износ надвишава двойно 
стойността за 2011 г. Не всички разрешения се реализират, така че значителен ръст ще има 
със сигурност, но още е рано да кажем точен процент, допълни министърът.  
Правим всичко, което е по силите ни, за разрешаване на казуса във ВМЗ Сопот, заяви 
министър Делян Добрев. Той припомни, че след намесата на премиера Бойко Борисов са били 
осигурени средства в размер на 1 млн. лв. от "Кинтекс", който платил авансово по договор, 

http://www.novini.bg/news/109060-делян-добрев-договорът-с-газпром-е-голям-успех.html
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изпълняван от сопотските заводи. Със средствата бяха платени по един аванс и една заплата 
на работниците. По искане на потенциалния купувач Агенцията за приватизация отложи до 11 
януари срока за подаване на обвързваща оферта, уточни икономическият министър. Целта е да 
бъде дадено достатъчно време за проучване на всички активи и пасиви на предприятието и 
продажбата да бъде доведена до успешен край, каза Делян Добрев.  
Според министъра ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив 
ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, преместването е силен 
имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, признание за ресурсите му в 
туризма, каза той. Според Делян Добрев преместването пести и разходи на бизнеса от 
пътуване до столицата от по-отдалечените части на страната. Не на последно място е 
подобрената комуникация с местната власт в града под тепетата, което по думите на министър 
Добрев, също има сериозно значение за развитието на отрасъла. За този зимен сезон се 
очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и Великобритания. 
Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на руските туристи с 
около 9 на сто, като, поради тенденцията на записвания в последния момент, е възможно да се 
регистрира и по-висок брой руски туристи в страната. Предварителните записвания и 
планираните чартърни полети на летища София и Пловдив показват увеличаване и на 
туристите от Великобритания с над 5 на сто, както и повече туристи от Полша и Дания. 
Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните пазари като Сърбия, 
Македония, Румъния и Турция. България продължава успешно да утвърждава името си на 
международната карта на ски дестинациите. Неотдавнашно проучване сред потребителските 
центрове в 27 европейски и северноамерикански курорта отрежда на Банско челно място като 
най-евтино място за зимен отдих. Тези данни ни дават основание за още по-оптимистични 
очаквания за предстоящата зима, каза министърът.  
Що се отнася до лято 2013 - смятам, че България ще продължи да бъде притегателна 
дестинация за чуждестранните туристи, предлагаща качество и разнообразие на 
туристическите услуги и висока удовлетвореност от престоя. Прогнозите са за продължаване на 
тенденцията за растеж в броя на чуждестранните туристи и приходите от туризъм от 
последните години.  
Като цяло смятам, че нашите търговски представители зад граница работят активно и постигат 
добри резултати, каза министърът. Той даде като пример за активната работа на Службата по 
търговско-икономическите въпроси към посолството ни в Китай значителното нарастване на 
българския износ за тази страна през тази година - повече от два пъти. По този начин Китай се 
нарежда на второ място сред търговските ни партньори извън ЕС, след Турция. Налице е 
увеличаване на инвестициите от Китай (12.2 млн. евро за първото полугодие при общо 64.8 
млн. евро за периода 1996-2011 г.), както и ръст на китайските туристи в България с 31 на сто. 
Със съдействието на Службата по търговско-икономическите въпроси към българското 
посолство в Индия през тази година няколко български компании стартираха успешни 
инициативи за износ за Индия. Още през първото тримесечие на 2012 г. с активното участие на 
Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството ни в Израел бяха 
реализирани бизнес форуми и срещи между бизнес средите на двете страни, напомни 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма.  
След атентата на летище Сарафово през юли т.г. с работата на МИЕТ и икономическия ни 
съветник на място бе подпомогнат българският туристически бранш в рамките на редица 
разменени официални и бизнес визити, промоционални събития и рекламни кампании, за да 
преодолеем първоначалния отлив на туристи от Израел у нас, каза Делян Добрев. Той 
отбеляза, че с активното съдействие на търговско-икономическия съветник в Службата по 
търговско-икономическите въпроси във Франкфурт на Майн, Германия предстои 
заключителният етап за реализиране на инвестиционен проект на германска компания в 
България. Много успешно в последните няколко месеца се представя и Службата по търговско-
икономическите въпроси към посолството ни във Великобритания, посочи министър Делян 
Добрев в интервюто си за БТА.  
Автор: БТА  
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.petel.bg  
Връзка: http://www.petel.bg/article.php?aid=28119  
Брой думи: 286  
 
 
Резюме: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на 
енергетиката като голям успех той определи подписването на договора с "Газпром". 
Очакванията на министъра са средствата за българския бизнес по оперативната програма за 
иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне толкова, 
колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
 
Заглавие: ДЕЛЯН ДОБРЕВ: ДОГОВОРЪТ С ГАЗПРОМ Е УСПЕХ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. 
възлизат на 1.33 млрд. евро, каза икономическият министър Делян Добрев. В областта на 
енергетиката като голям успех той определи подписването на договора с "Газпром". 
Очакванията на министъра са средствата за българския бизнес по оперативната програма за 
иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне 
толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече.  
Министър Добрев цитира последни данни на БНБ, според които преките чуждестранни 
инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро. 
Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г. Очакванията на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са през следващата година към 
бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на 
договори за внедряване на иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на 
стойност 88 млн. лева, както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, 
каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева. Преди броени дни министерството обяви и 
процедурата за "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 
България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат проектни предложения до 15 март 
2013 г. Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, 
отбеляза министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия 
екип многократно подобрената работа по "Конкурентоспособност". Положихме много усилия 
да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото 
през почти 6 години от действието й, заяви министър Добрев.  
 

http://www.petel.bg/article.php?aid=28119
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/programata_za_inovaciite_naj_uspeshna_spored_dobrev/  
Брой думи: 149  
 
 
Резюме: Министърът обещава догодина да бъдат разплатени над 400 млн. лева по 
"Конкурентоспособност".  
Ускореното усвояване на средствата по оперативна програма "Конкурентоспособност" е най-
големият успех тази година според икономическия министър Делян Добрев. "С екипа 
положихме много усилия да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца 
разплатихме повече, отколкото за последните близо 6 години".  
 
Заглавие: Програмата за иновациите - най-успешна според Добрев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът обещава догодина да бъдат разплатени над 400 млн. лева по 
"Конкурентоспособност".  
Ускореното усвояване на средствата по оперативна програма "Конкурентоспособност" е 
най-големият успех тази година според икономическия министър Делян Добрев. "С екипа 
положихме много усилия да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца 
разплатихме повече, отколкото за последните близо 6 години".  
Догодина към бизнеса ще бъдат разплатени над 400 млн. лева по програмата, обеща Добрев. 
Преди месец той обяви, че парите за следващия програмен период 2014-2020 със сигурност 
няма да бъдат по-малки от сегашните 1.17 млрд. евро.  
За този зимен сезон се очаква ръст на туристите от Русия и Великобритания. Предварителните 
записвания от туроператори показвали, че 9% повече руснаци са предпочели страната същия 
период на 2011. Справката от чартърните полети на летищата в София и Пловдив показвала 
увеличаване и на гостите от Острова с над 5%, както и повече туристи от Полша и Дания.  
От: Bulgaria On Air  
 

http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/programata_za_inovaciite_naj_uspeshna_spored_dobrev/
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Дата: 30.12.2012  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14684/1/1/Dobrev-Dogovorut-s-Gazprom-e-golyam-
uspeh.html  
Брой думи: 355  
 
 
Резюме: Голям успех в областта на енергетиката е подписването на новия договор с "Газпром". 
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в интервю за БТА. 
Той прогнозира значителен ръст на износа през тази година, макар че отказа да даде точна 
прогноза.  
 
Заглавие: Добрев: Договорът с "Газпром" е голям успех  
Подзаглавие: Икономическият министър очаква ръст на износа и чуждестранните инвестиции 
през тази година 
Автор:  
Текст: Голям успех в областта на енергетиката е подписването на новия договор с "Газпром". 
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в интервю за БТА. 
Той прогнозира значителен ръст на износа през тази година, макар че отказа да даде точна 
прогноза.  
Министърът дава добра оценка за нашите търговски представители зад граница и посочва за 
пример активната работа на Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството 
ни в Китай. "Китай вече е на второ място сред търговските ни партньори извън Европейския 
съюз, след Турция. Налице е и увеличаване на инвестициите от Китай, както и ръст на 
китайските туристи в България с 31%", отбеляза Добрев. Той похвали служителите в 
търговските ни представителства в Израел, Германия и Великобритания.  
Делян Добрев отбеляза още, че преките чуждестранни инвестиции в страната за периода 
януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро. Нарастването е с около 25 на сто 
спрямо същия период на 2011 г.  
Очакванията на министъра са средствата за българския бизнес по оперативната програма за 
иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне 
толкова, колкото са и сега - 1.2 млрд. евро, или повече.  
През следващата година към бизнеса трябва да бъдат разплатени над 400 млн. лв. по 
оперативна програма "Конкурентоспособност".  
"През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лв., както 
и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лв.", каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева.  
Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за "Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат 
проектни предложения до 15 март 2013 г.  
"Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път", отбеляза 
министър Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип 
многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". "Положихме много усилия 
да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото 
през почти 6 години от действието й", заяви министърът.  

 
 

http://economymagazine.bg/news/14684/1/1/Dobrev-Dogovorut-s-Gazprom-e-golyam-uspeh.html
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