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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
04.1.2013 г. 

 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 60 

 вестници, от които: 10 

 - национални 10 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 50 

Общо за деня 62 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 03.01.2013  

Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 15.30 часа  

Продължителност в мин.: 2,30  
Брой думи: 370  
 

 
Резюме: 1.Новина  
Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в края на 

юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел Правна нормативна дейност 
министерството на икономиката. Тръбата на наша територия ще бъде дълга малко над 61 км и 
изграждането й ще струва над 92 млн. лева.  

 
Текст: 1.Новина  
Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в края на 

юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел Правна нормативна дейност 
министерството на икономиката. Тръбата на наша територия ще бъде дълга малко над 61 км и 
изграждането й ще струва над 92 млн. лева. Малко над 99% от парите ще бъдат осигурени от 

Оперативна програма Конкурентоспособност. Останалата част, близо 0,8 на сто ще дойде 
от бюджета на икономическото министерство. Изграждането на междусистемната връзка има за 
цел да подсигури доставките на газ при кризи, като тази от 2009 година, когато Русия спря 

синьото гориво за Украйна. Също така ще осигури нов източник на доставки на газ освен Русия. 
Зам.-министър Евгения Харитнова подчерта, че връзката ще привлече инвеститори в Западна 
България, което ще допринесе за развитието на общини, намиращи се в един от най-бедните 

региони в страната. Подробностите от Христина Рафаилова.  
Репортер: За изграждането на връзката няма да бъде нужна оценка на влиянието върху 
околната, каза ръководителят на проекта Евгени Консулов и посочи трасето, по което ще 

минава тя.  
Евгени Консулов: Нови Искър. Ще минава през общините Сливница, Драгоман, Костинброд и 
Калотина. Като са предвидени отклонения за снабдяване с газ на общините Сливница, 

Драгоман и Годеч. Транспортен коридор, максимално съвместен със съществуващия 
газопровод за град Перник. За териториите на столичните общински райони Нови Искър, 
Надежда и Връбница няма да има въвеждане на допълнителни ограничения в статута на 

земята или промяна в установеното й настоящо ползване, защото се предлага припокриване на 
охранната зона на новопроектирания газопровод със сервитута на съществуващия.  
Репортер: В бюджета за тръбата са предвидени и средства на стойност 2 млн. лева, ако по 

време на изграждането й бъдат открити археологически находища. Светлана Маринова обясни 
какво предстои след приключването на предпроектното проучване за системната връзка.  
Светлана Маринова: Разрешение за строеж, което би трябвало да се случи около средата на 

2013. Би трябвало да имаме средата на 2014 издадено разрешение за строеж. Строителството 
трябва да бъде възложено около началото на 2014. Доставчиците на оборудване трябва да са 
ясни малко по-рано, октомври-ноември 2013. Очакваме да получим разрешение за ползване до 

31 юли 2015.  
Репортер: Няма опасност западната ни съседка да забави проекта, тъй като в меморандума, 
подписан между двете държави, са посочени източниците на финансиране, заяви Консолув.  
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Дата: 03.01.2013  

Източник: ТВ7  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.30 часа  

Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 265  
 

 
Резюме: 6.Новина  
Изграждането на газова връзка със Сърбия до средата на 2015 г. ще обедини пазарите ни и ще 

ни осигури достъп до хранилищата на синьо гориво в Унгария. Това обяви зам.министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. По този начин България ще може да 
избира доставчик на суровината, независимо от договорите си с "Газпром".  

 
Текст: 6.Новина  
Изграждането на газова връзка със Сърбия до средата на 2015 г. ще обедини пазарите ни и ще 

ни осигури достъп до хранилищата на синьо гориво в Унгария.  Това обяви зам.министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. По този начин България ще може да 
избира доставчик на суровината, независимо от договорите си с "Газпром".  

Репортер: Очаква се цената на проекта в българския му участък да е около 80 млн. лв., като 
99% от средствата ще бъдат предоставени от ОП "Конкурентоспособност".Европейските ни 
партньори са се погрижили и за сръбската част на трасето. За строителните работи ще се 

използват неусвоени средства по предприсъединителните фондове за Сърбия и част от заема 
на Европейската банка за възстановяване и развитие за компанията Сърбия газ.Според зам. 
министъра на икономиката и енергетиката Евгения Харитонова развитието на 

електропреносната мрежа на България изпреварва развитието на газопреносната мрежа, което 
е предпоставка за дисбаланс в енергийната ни система. Не случайно и една от причините за 
отстраняването на Трайчо Трайков като ресорен министър бе забавянето на проектите за 

газови връзки със съседните страни.  
Евгения Харитонова:Газопреносната мрежа някак си остава настрани. Всички ние сме 
свидетели какво стана 2009 година, неприятните резултати, които се получиха и това още 

повече ни обеди да започнат много усилени действия към проектирането на газови 
интерконектори между съседните страни.  
Репортер: Харитонова отбеляза още, че новият газопровод ще свърже страната ни с газовите 

възли в централна Европа, разположени в Австрия и Унгария и едва тогава ще можем да 
говорим за нормален газов пазар у нас. Според нея новата газова връзка ще повиши 
инвеститорския интерес в Западна България, който според проучванията е най-бедният регион 

в страната.   
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Национални печатни медии  
 
Дата: 04.01.2013  

Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 411  

 
 
Резюме: Трасето на газопровода засяга1802 имота. За обезщетения има 4 млн. лв.  

 
Заглавие: Получаваме газ и през Сърбия от юли 2015 г.  
Подзаглавие:  

Автор: Марияна БОИКОВА  
Текст: Трасето на газопровода засяга1802 имота. За обезщетения има 4 млн. лв.  
От средата на 2015 г. България ще може да получава газ от Баумгартен, големия 

газоразпределителен център в Австрия, ще има достъп и до унгарските хранилища и 
евентуално до унгарското находище Мако. Това ще е възможно, защото тогава ще бъде 
пусната газовата ни връзка със Сърбия.  

Вчера зам.-министърът на икономиката Евгения Харитонова обяви, че предпроектното 
проучване на интерконектора е приключило. Избирано е между 6 трасета. Най-дългото трасе на 
българска територия е 65 км, а най-късото - 61,6 км (виж картата). Избран е най-късият път до 

границата със Сърбия. Началото на тръбата ще бъде при Нови Искър и до Перник ще върви 
успоредно до сега съществуващата. След това се отклонява към Сливница, Драгоман, 
Костинброд и стига Калотина. Ще има отклонения за газифициране на Сливница, Божурище, 

Драгоман и Годеч.  
Капацитетът на тръбата е 2 млрд. куб. м, тя е ще е риверсивна - това означава, че посоката на 
природния газ ще може да се обръща, така че хем ще можем да изнасяме през Сърбия, хем 

при нужда ще можем да внасяме горивото.  
Харитонова допуска, че сръбски фирми могат за станат клиенти на газовия пазар в България.  
Голямата част от парите за българския участък на тръбата се осигуряват от Оперативна 

програма "Конкурентоспособност", тя отпуска 48 млн. евро. Самото предпроектно проучване 
е финансирано по ОП "Регионално развитие". Първоначално са предвидени 5 млн. лв. 
Договорът с фирмата, която е спечелила проекта - "Геотех", е сключен за 1,344 млн. лв. без 

ДДС, обясни Евгени Консулов от министерството на икономиката.   
Тъй като от предложените шест трасета за газовата връзка било избрано такова, което не 
изисква ОВОЗ и оценка за съвместимост с "Натура 2000", на фирмата ще бъдат платени с 490 

хил. лв. по-малко. А спестените 4 млн. лв. ще се ползват за финансиране на други проекти.  
След приключване на предпроектното проучване предстои избор на изпълнител на техническия 
проект, до февруари догодина се очаква да бъде избран строител и да започне изграждането 

на тръбата на българска територия.  
Графикът на строителството е съгласуван със сръбската страна, обясниха Светлана Маринова 
и Евгени Консулов.  

Газопроводът ще мине през 1802 имота, някои ще бъдат отчуждени, а други ще бъдат 
възмездени, че под земята им минава газопровод. За това са заделени 4 млн. лв. Предвидени 
са и 2 млн. лв. за археологически проучвания, ако се наложат по трасето.  

Харитонова заяви, че сдругата газова връзка - към Гърция, която трябва да е готова през 2014 
г., пък си осигуряваме достъп до средиземноморските пазари на газ.  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Монитор  
Страница: 9  
Брой думи: 440  

 
 
Резюме: По тръбата ще минават най-малко 2 млрд. куб. м на година  

 
Заглавие: България с достъп до газ от ЕС през Сърбия  
Подзаглавие:  

Автор: Теодора Тодорова  
Текст: По тръбата ще минават най-малко 2 млрд. куб. м на година  
България ще получи достъп до природен газ от Европа след изграждането на газовата връзка с 

Турция. Това обяви вчера зам.-министърът на икономиката и енергетиката Евгения 
Харитонова. Тя обясни, че с изграждането на връзката газовите пазари в  региона ще бъдат 
обединени и страната ни ще има достъп до газовия хъб в Баумгартен, Австрия. Освен това 

страната ни ще се свърже и с хранилищата в Унгария. Така реално ще се осъществи 
диверсификация на доставчиците и ще можем да получаваме газ от Централна и Западна 
Европа, посочи още Харитонова. От своя страна България пък ще може да предоставя 

средиземноморски и каспийски газ за Централна Европа. Това  
ще стане възможно след 2014 г.,  
когато започне да функционира газовата връзка с Гърция, допълни Харитонова. На 

територията, на която газовата връзка ще бъде изградена, се очаква и сериозно повишаване на 
инвеститорския интерес. Това е районът на Западна България, каза още зам. -министърът.  
Според приключилото вече предпроектно проучване дължината на газовата връзка на наша 

територия ще е 61,1 км, а на сръбска - около 100 км. Избран е вариант 2 на трасето, при който 
тръбата ще тръгва от Нови Искър, ще минава през Костинброд, Сливница, Драгоман и ще 
влиза в Сърбия в района на Калотина. Към Сливница, Божурище, Драгоман и Годеч ще има 

газопроводни отклонения. Този вариант е предпочетен заради дължината и тъй като според 
становище на ековедомството няма да е необходимо изготвяне на екооценка. Минималният 
капацитет на газовата тръба ще е 2 млрд. куб. м газ годишно.  

Почти 100% от средствата за изграждане на тръбата на българска територия се осигуряват по 
оперативна програма "Регионално развитие".  
Грантът е в размер на €48 млн.  

и вече беше прехвърлен от регионалната програма на ОП "Конкурентоспособност". От там 
парите са дават на икономическото министерство, което е бенефициент по проекта.  
За същинското строителство са предвидени 80 млн. лв., обясни Светлана Маринова, която 

ръководи проекта по изграждане на връзката от страната на ведомството на Делян Добрев. 
Смятаме, че сме предвидили всичко, включително археологията, допълни тя. За евентуални 
разкопки са предвидени 2 млн. лв. "Тази връзка няма търговска стойност, без средствата по 

оперативните програми тя не би се реализирала", обясни Маринова.  
Според работния график разрешението за строеж трябва да бъде получено в средата на 2013 
г., а строителството да започне в първите месеци на 2014 г.  

По план тръбата трябва да има Акт 16 на 31 юли 2015 г. Маринова уточни, че работният график 
е съгласуван със сръбската страна и двете страни са се ангажирали със спазването му. Според 
Маринова Сърбия ще осигури финансирането на своя участък от тръбата от неусвоени 

средства по предприсъединителни програми и по заем от ЕБВР, получен от Сърбиягаз.  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Новинар  
Страница: 3  
Брой думи: 221  

 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  

 
Заглавие: Fibank подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд  
Подзаглавие: Банката ще предлага кредити с двойно по-ниска лихва  

Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 

предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 

инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение.  

Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 години.  
Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия" JEREMIE се осъществява чрез оперативна програма “Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 

Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа 
им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  
"Кредитирането на малкия и средния бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 

споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока", заяви Гергана Праматарова, 
директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във Fibank.  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Политика  
Страница: 23  
Брой думи: 365  

 
 
Резюме: Разплащат над 400 млн. лв. по "Конкурентоспособност"  

 
Заглавие: Делян Добрев: Руските туристи през този сезон ще са с 9% повече  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Разплащат над 400 млн. лв. по "Конкурентоспособност"  
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 процент. Това коментира в интервю за БТА министърът 

на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
Предварителните записвания и планираните чартърни полети на летищата София и Пловдив 
показват увеличаване и на туристите от Великобритания с над 5 на сто, както и повече гости от 

Полша и Дания. Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестилация и за съседните 
пазари като Сърбия, Македония, Румъния и Турция.  
За предстоящия летен сезон очакванията на министър Делян Добрев са, че България ще 

продължи да бъде притегателна дестилация за чуждестранните туристи. Прогнозите са за 
продължаване на тенденцията за растеж в броя на чуждестранните туристи и приходите от 
туризъм от последните години.  

През тази година ще бъдат разплатени към бизнеса над 400 млн. лв. по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", съобщи пред 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 още 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. 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 сай 
сега -1,2 милиарда евро.  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 60  

 
 
Резюме: в общо 15 компании, стана ясно вчера. Осем от фирмите са получили финансиране от 

30 000 евро, а останалите шест - до 200 000 евро, съобщиха от компанията. Оттам припомниха, 
че срокът за кандидатстване за финансиране в рамките на 30 000 евро изтича на 6 яну ари. 
LAUNCHub управлява 9 млн. евро по инициативата "Джереми", която е част от програма 

"Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Фондът LAUNCHub е инвестирал  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: в общо 15 компании, стана ясно вчера. Осем от фирмите са получили финансиране от 

30 000 евро, а останалите шест - до 200 000 евро, съобщиха от компанията. Оттам припомниха, 
че срокът за кандидатстване за финансиране в рамките на 30 000 евро изтича на 6 януари. 
LAUNCHub управлява 9 млн. евро по инициативата "Джереми", която е част от програма 

"Конкурентоспособност".  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Труд  
Страница: 11  
Брой думи: 203  

 
 
Резюме: Газовата връзка между България и Сърбия трябва да е готова до средата на 2015 г., а 

трасето на тръбата у нас вече е избрано. То ще е дълго около 62 км, ще тръгва от Нови Искър и 
ще минава през общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Калотина. Маршрутът беше 
показан вчера на пресконференция в Министерството на енергетиката.  

 
Заглавие: Градим 62 км газова връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Газовата връзка между България и Сърбия трябва да е готова до средата на 2015 г., а 
трасето на тръбата у нас вече е избрано. То ще е дълго около 62 км, ще тръгва от Нови Искър и 

ще минава през общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Калотина. Маршрутът беше 
показан вчера на пресконференция в Министерството на енергетиката.  
Връзката със Сърбия ще е с капацитет 2 млрд. куб. м годишно. Тя трябва да осигури достъп на 

България до газ от Централна и Западна Европа. "Освен това газопроводът ще доведе и 
инвеститори в изостаналите икономически западни части на страната", каза зам. -министърът на 
енергетиката Евгения Харитонова. Тя добави, че с построяването на тръбата ще се даде 

възможност и на сръбските инвеститори да станат клиенти на българската газопреносна мрежа.  
Изграждането на тръбата се финансира с близо 93 млн. лв. от оперативната програма 
"Конкурентоспособност". Очаква се същинското строителство на газопровода да започне в 

средата на 2014 г. Дотогава трябва да бъде направен работен проект.  
Предстои и отчуждаване на частни терени, през които ще минава тръбата. За това са 
предвидени около 4 млн. лв. В началото на следващата година трябва бъдат избрани строител 

и доставчици на частите за тръбата, която ще даде възможност за газифициране на Сливница, 
Драгоман и Годеч  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 5  
Брой думи: 413  

 
 
Резюме: Свързването на газовите мрежи на България и Сърбия по план трябва да стане факт 

през юли 2015 г. и ще бъде финансирано с евросредства, съобщиха от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Проектът ще осъществи "реална 
диверсификация на газовия пазар в България и ще предпази страната от повторение на 

газовата криза от 2009 г.", каза зам.-министърът по енергетиката Евгения Харитонова. 
Газопроводът към Сърбия ще свърже българската мрежа с газовия хъб в Австрия и 
хранилищата в Унгария, а чрез Гърция ще се осъществи връзка със средиземноморския и 

каспийския газов пазар, припомниха още от министерството. Според Харитонова изграждането 
на риверсивната връзка със Сърбия ще повлияе положително и на икономиката на 
Северозападна България, откъдето ще минава тръбата.  

 
Заглавие: Газовата връзка със Сърбия ще е готова през 2015 г.  
Подзаглавие: Диверсификация на газовия пазар в страната се осъществява с европейски 

средства  
Автор: Филип БУРОВ  
Текст: Свързването на газовите мрежи на България и Сърбия по план трябва да стане факт 

през юли 2015 г. и ще бъде финансирано с евросредства, съобщиха от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Проектът ще осъществи "реална 
диверсификация на газовия пазар в България и ще предпази страната от повторение на 

газовата криза от 2009 г.", каза зам.-министърът по енергетиката Евгения Харитонова. 
Газопроводът към Сърбия ще свърже българската мрежа с газовия хъб в Австрия и 
хранилищата в Унгария, а чрез Гърция ще се осъществи връзка със средиземноморския и 

каспийския газов пазар, припомниха още от министерството. Според Харитонова изграждането 
на риверсивната връзка със Сърбия ще повлияе положително и на икономиката на 
Северозападна България, откъдето ще минава тръбата.  

Седем години по-късно  
Проектът води началото си от 2005 г., когато между София и Белград бе подписан меморандум 
за разбирателство. Чак през 2010 г. обаче бяха създадени работни групи за предварителна 

подготовка, а едва в края на 2012 г. премиерите на двете страни подписаха споразумението за 
изграждане на връзката. Тази година предстои да се изготвят и подробен устройствен план и 
технически проект, както и да се уреди отчуждаването на земите по трасето. Изборът на 

изпълнител трябва да стане до февруари 2014 г., а разрешението за ползване трябва да бъде 
получено до средата на 2015 г.  
Предвижда се трасето да е дълго около 150 км, като 60 от тях са на българска територия. 

Връзката ще е двупосочна, а капацитетът й ще е от порядъка на 2 млрд.  куб.м годишно.  
От четирите предложни трасета е избран вариант, който минава през общините Нови Искър, 
Сливница, Драгоман и Костинброд до границата при Калотина. Предвидени са отклонения за 

газификация към Божурище и Годеч.  
С европейско финансиране  
Предпроектното проучване вече е извършено от дружеството "Геотех". То е било финансирано 

с 850 хил. лв. без ДДС по ОП "Регионално развитие". Прогнозната стойност за самото 
проектиране и изграждане на трасето е около 48 млн. евро. Над 99% от тях ще дойдат като 
безвъзмездна помощ по ОП "Конкурентоспособност".  

В тази сума са предвидени и средства за отчуждаване на земи, археологически разкопки, 
публично представяне на проекта и др. Самото изграждане на тръбата се очаква да започне 
през февруари 2012 г.  

Според подписания двустранен меморандум сръбската част от трасето - около 90 км, ще се 
финансира с неусвоени средства от предприсъединителните фондове, както и от неусвоен 
заем от ЕБВР към "Сърбиягаз". Все още не е решено дали ще има един общ оператор на 

цялото трасе или отделни оператори в двете държави, но от МИЕТ определиха като по-
вероятен втория вариант.  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 9  
Брой думи: 1241  

 
 
Резюме: Четири банки ще отпуснат 260 млн. евро заеми с лихви между 3 и 8% по нова 

програма на JEREMIE  
 
Заглавие: Евтините бизнес кредити идват  

Подзаглавие:  
Автор: Валентина ИЛИЕВА  
Текст: Четири банки ще отпуснат 260 млн. евро заеми с лихви между 3 и 8% по нова програма 

на JEREMIE  
Малките и средните предприятия в България ще могат да кандидатстват за нови 260 млн. евро 
преференциални кредити - със значително по-ниски лихви от пазарните, облекчени 

обезпечения и по-ниски такси и комисиони. Средствата са по нова схема на JEREMIE, а 
очакванията на единия от инициаторите й - Европейския инвестиционен фонд, са лихвите да 
бъдат между 3% и 8%. Целта на новата схема е да се улесни достъпът до финансов ресурс на 

фирми с качествени проекти, които заради кризата имат известни затруднения при получаване 
на заеми. От октомври реално действа и гаранционната схема по JEREMIE, която е за проекти 
с по-висок риск и покрива по-голям дял от потенциалните загуби по заема, който обаче не е с 

толкова ниски лихви (виж карето).  
Кредити по новия продукт ще отпускат четири банки, а някои от тях вече обявиха лихвите, които 
действително са значително по-ниски от средните за пазара. Половината от средствата - 130 

млн. евро, са по JEREMIE, а другата половина - още 130 млн. евро, са осигурени от банките, 
които поемат ангажимента да удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата. 
Това са Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц 

банк. Всяка от тях се договаря и взима различен обем ресурс, но ангажиментът за удвояването 
му важи без значение от обема.  
Освен за получателите преференциалните кредити носят плюсове и за банките, тъй като ЕИФ 

гарантира 50% загуби на ниво кредит. Това позволява да се облекчат изискванията за 
обезпеченията. За получения ресурс банките плащат лихва на фонда, тъй като им е 
предоставен под формата на депозит.  

Възможност за 652 млн. евро  
Споразуменията между ЕИФ и четирите банки бяха подписани на 21 декември 2012 г. Те са 
избрани след кандидатстване, като заявления са подали 17 кредитни институции. Общо 

заявеният интерес е бил за над 550 млн. евро, което е надвишило определения бюджет над 3.8 
пъти. Предпочетени са банките, ангажирали се с предоставянето на най-добри условия към 
крайните кредитополучатели по програмата, тъй като целта е избраните банки, на които се 

предоставя финансирането, да го дадат с преференциални условия към малките и средните 
фирми. Очакванията на фонда са кредитирането за малките и средните предприятия да набере 
скорост до края на първото тримесечие на 2013 г., като реалният старт за всяка банка е 

различен. Средствата трябва да бъдат отпуснати до края на 2015 г., като прогнозите са над 
3000 малки и средни фирми да получат достъп до финансиране по този продукт и още толкова 
предприятия по гаранционната схема на JEREMIE, договорите за която бяха подписани през 

юли миналата година с пет банки (Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и 
Прокредит банк). Гаранционният продукт е за 78.4 млн. евро, като банките по споразумението 
увеличават пет пъти тази сума със собствени средства и така общият ресурс, който се 

предоставя за кредитиране към малкия и средния бизнес, е 392 млн. евро. Заедно с новата 
програма - 260 млн. евро, осемте банки на практика имат възможност да отпуснат кредити за 
общо 652 млн. евро за дребния бизнес в България за около три години. Малките и средните 

предприятия са сред най-пострадалите от кризата и още през 2010 г. банкери коментираха, че 
възстановяването им ще е най-трудно.  
Какви са условията за кандидатстване  

Официалните критерии за допустимост на клиентите са еднакви и за гаранционната схема от 
миналата година, и за новия продукт от тази. Това трябва да са фирми с до 250 служители, до 
97.5 млн. лв. годишен оборот и до 84 млн. лв. обща стойност на активите. Кредитите са за 

фирми от всички сектори на икономиката с някои изключения. Няма да се кредитират 
селскостопански производители, тъй като те са обект на отделно подпомагане от ЕС. Според 
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европейската дефиниция към тях се включва и част от преработвателната промишленост - 

млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, винопроизводители, голяма 
част от месопреработвателите. Към изключенията по програмата се отнася и добивът на 
въглища. Има частични ограничения и за транспортния сектор. Допустимият тип финансиране е 

инвестиционно и оборотно. Сроковете се от една до десет години. Средствата не може да се 
използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или към 
доставчици. По гаранционната схема максимално допустимият размер на финансиране към 

една фирма е 1.875 млн. евро, а по новия продукт няма твърдо фиксиран таван, но реално по 
различни технически условия горната граница е някъде около 2 млн. евро. И при двете схеми 
има изискване към банките за частично подобрение на нелихвените условия. Така банките се 

ангажират да разглеждат документи и да отпускат кредити с намалени или премахнати такси. 
Директният ефект за крайните кредитополучатели по новата програма е наполовина по-ниската 
лихва - между 50% и 60% по-ниска от средната за пазара, която банките се ангажират да 

предоставят. Вторичният ефект е намаляване на обезпеченията, тъй като фондът поема до 
50% от загубите в портфейла на ниво кредит, и по-ниски такси. Тези условия важат за всички 
банки.  

Лихви от 3%  
От Прокредит банк съобщиха, че са се договорили да получат по програмата 50 млн. евро, като 
се ангажират да добавят още 50 млн. евро собствен ресурс. Така банката ще отпусне общо 100 

млн. евро. Лихвите по новите бизнес заеми JEREMIE на банката (Прокредит банк участва и в 
гаранционната схема - бел. ред.) ще са от 3.25% годишно до 6.25% в зависимост от сумата. Ще 
има възможност за гратисен период до 24 месеца. Заемите ще се отпускат без такса за 

разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема. И от ПИБ казаха, че 
ще отпускат този тип заеми "с двойно по-ниска лихва от пазарната при значително облекчени 
условия за обезпечение и такси". Лихвите на банката ще са между 3% и 4.5%. Общата стойност 

на портфейла на ПИБ по новата програма на JEREMIE е 70 млн. евро, като кредитите ще са за 
микро-, малки и средни фирми. Портфейлът на Societe Generale Експресбанк по програмата ще 
бъде 60 млн. евро, като от банката посочиха, че все още нямат готовност да обявят лихвените 

нива, при които ще отпускат този тип заеми. От Алианц банк казаха, че договорените с фонда 
средства са 15 млн. евро. Банката ще добави към тях още 15 млн. евро собствен ресурс и така 
ще кредитира общо за 30 млн. евро. И от " Алианц" обясниха, че нямат готовност да съобщят 

лихвите и другите условия, при които ще се отпускат заемите по програмата.  
Гаранционната схема  
По гаранционния продукт на инициативата JEREMIE, който реално започна дейността си през 

октомври 2012 г., схемата предвижда покритие на 80% от загубите по заеми, като банките 
кредитират със собствен ресурс и няма директно финансиране от ЕИФ. Фондът прави 
плащания към банките, когато те имат загуба. Поради високото ниво на гаранция директният 

ефект за крайния кредитополучател при тази схема са облекчени изисквания при 
обезпеченията, а вторичният ефект е по-ниски лихви - с между 0.5% и 1% от средните пазарни 
нива или около 8-10%, както и частично подобрение на таксите и комисионите. Този тип заеми 

са предназначени за малки и средни фирми в малко по-рисков сегмент - такива, които нямат 
достатъчно обезпечение, достатъчно добра кредитна история и пр. Към края на ноември 2012 г. 
общо 1196 малки и средни предприятия са получили финансиране по тази схема на обща 

стойност 132 млн. лв., сочат предварителните данни на представителството на ЕИФ в 
България. Средният размер на един кредит е около 50 000 - 100 000 евро. Месечно се отпускат 
по около 150 кредита за над 20 млн. лв. Според ЕИФ към момента е достигнато нормално 

темпо, което ще осигури изпълнение на средствата до края на живота на програмата.   
 



 

 

18 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

/4
/2

0
1
3
 

Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 9  
Брой думи: 309  

 
 
Резюме: Какво е JEREMIE?  

 
Заглавие: Въпроси и отговори за кредитите по JEREMIE:  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Какво е JEREMIE?  
- JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия) е 

съвместна инициатива на Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна 
банка за подобряване достъпа до финансиране на малките и средните предприятия в ЕС в 
рамките на структурните фондове за периода 2007-2013 г. Част от средствата са от 

еврофондовете по оперативна програма "Конкурентоспособност на българската 
икономика".  
Кои са банките, които отпускат кредити?  

- По гаранционната схема са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит 
банк, а по новия продукт за нисколихвени заеми са Прокредит банк, Първа инвестиционна 
банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк.  

Какви проекти може да се финансират?  
- Проекти за инвестиционни и оборотни цели от всички сектори на икономиката. Средствата не 
може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или 

към доставчици.  
Има ли ограничения?  
- Не се кредитират селско -стопански производители. Към тях се включва и част от 

преработвателната промишленост - млечни продукти, продукти от растителни и животински 
мазнини, винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по 
програмата се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения за транспортния 

сектор.  
Откога се отпускат този тип кредити?  
- Реално от октомври 2012 г. по гаранционния продукт и от първото тримесечие на 2013 г. за 

новата програма.  
Какви са стъпките за кандидатстване за кредит по JEREMIE?  
- Банките прилагат стандартната си кредитна политика. Няма допълнителни административни 

изисквания, въведени от фонда.  
Какви документи се изискват от фирмите?  
- Няма допълнително натоварване с нови и различни от стандартно изискваните от банките 

документи.  
Ако фирма има кредит по гаранционната схема, може ли да кандидатства и по новата 
програма?  

- Да. Всяко предприятие може да ползва кредити и по двете програми, стига да не се 
надвишава даден общ размер.  
Каква е разликата между кредитите по JEREMIE и другите кредитите на банките?  

- Преференциалните условия - облекчени обезпечения, по-ниски лихви, по-евтини такси и 
комисиони.  
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Дата: 04.01.2013  

Източник: в. Репортер  
Страница: 11  
Брой думи: 122  

 
 
Резюме: Fibank подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 

изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за предоставяне на финансиране чрез 
споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Това съобщиха от трезора.  
 

Заглавие: Fibank пуска по-евтини кредити за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Fibank подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 
изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за предоставяне на финансиране чрез 
споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Това съобщиха от трезора.  

Fibank ще предоставя инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на 
лихвени нива, намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да 
се възползват и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за 

обезпечение. Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни 
предприятия, а срокът на заемите ще бъде до 10 г.  
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация.  
  

 
 
  



 

 

21 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

/4
/2

0
1
3
 

Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове 
 
 

Дата: 03.01.2013  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/01/03/news12726139.html  

Брой думи: 514  
 
 

Резюме: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след като бъде 
изградена междусистемната газова връзка между България и Сърбия. Газопроводът със 
западната ни съседка ще е дълъг 150 км и е на стойност 80 млн. лв.  

Това заяви на пресконференция днес Евгения Харитонова, заместник-министър на 
икономиката, енергетиката и туризма, цитирана от БТА.  
 

Заглавие: Газопровод със Сърбия съживява Западна България  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след като бъде изградена 
междусистемната газова връзка между България и Сърбия. Газопроводът със западната ни 
съседка ще е дълъг 150 км и е на стойност 80 млн. лв.  

Това заяви на пресконференция днес Евгения Харитонова, заместник-министър на 
икономиката, енергетиката и туризма, цитирана от БТА. Договорът за газова връзка между 
България и Сърбия бе подписан дни преди Коледа от премиерите Бойко Борисов и Ивица 

Дачич.  
С изграждането на връзката обединяваме газовите пазари в региона и се свързваме с газовия 
хъб в Баумгартен, Австрия, посочи Харитонова. Страната ни ще се свърже и с хранилищата в 

Унгария, откъдето реално ще се осъществи диверсификация на доставчиците - ще получаваме 
газ от Централна Европа. Ние пък ще предоставим след 2014 г. средиземноморски и каспийски 
газ за Централна Европа, защото тогава вече ще функционира газовата връзка с Гърция, 

отбеляза заместник-министърът.  
Харитонова подчерта, че проектът за изграждане на интерконекторна връзка със Сърбия ще 
бъде в интерес на българските граждани, за да не се повтаря ситуацията от 2009 г., когато 

доставките на газ за страната бяха прекъснати. Затова още от 2010 г. започнаха сериозни 
усилия за проектиране и изграждане на интерконекторни връзки със съседните страни - само 
съществуването на такива връзки ще развие газовия пазар у нас, заяви тя.  

През декември миналата година е подписан меморандум със Сърбия, в който са очертани 
всички параметри по проекта, включително и финансирането, посочи Евгени Консулов, 
ръководител на проекта. Направени са проучвания на шест трасета, от които се е избрало най-

подходящото за газопровода. Предвижда се дължината на тръбата да е около 150 км, от които 
приблизително 60 км ще са на българска територия. Капацитетът за пренос през газопровода е 
2 млрд. куб. метра газ годишно.  

Засега не се предвижда изграждане на компресорна станция по газопровода, но при засилен 
интерес може в бъдеще да бъде построена, каза Консулов. Той посочи, че разходите за 
предпроектното проучване са възлезли на 1 млн. лв. с ДДС, макар че договорът за реализация 

на проучването е бил на стойност 1 344 400 лв., като спестените средства ще бъдат използвани 
за реализацията на самия газопровод.  
Експертът Светлана Маринова отбеляза, че съвместно със Сърбия са съгласувани всички 

графици за изграждане на газопровода. Предстои избор на изпълнител, който да изработи 
окончателен технически проект, трябва да бъдат уредени и отношенията със собствениците на 
земи, през които ще премине газопроводът, каза тя. Предвижда се строителството да започне 

към края на 2013 г., като през октомври трябва да са ясни доставчиците на оборудване, а през 
юли 2015 г. трябва да има разрешение за ползване на съоръжението, очерта графика 
Маринова.  

За осъществяване на проекта са предвидени 48 млн. евро, които са прехвърлени от ОП 
"Регионално развитие" в ОП "Конкурентоспособност". За същинска инвестиционна дейност 
ще бъдат изразходвани около 80 млн. лв., а останалата част от сумата ще бъде разходвана за 

консултантски дейности, строителен надзор и други, каза Маринова. Предвидили сме всичко, 
което би могло да възникне допълнително, включително и разходи в случай на археологически 
находки, добави експертът.  

http://banks.dir.bg/2013/01/03/news12726139.html
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Засега не е коментирано със Сърбия как ще се оперира връзката - най-вероятно всяка от 

страните ще има свой оператор на собствената си територия, уточни Маринова.  
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2013/01/03/1978031_gazovata_vruzka_sus_surbiia_shte_zara

boti_v_sredata_na/  
Брой думи: 133  
 

 
Резюме: До средата на 2015 г. се очаква да започне експлоатацията на газовата връзка между 
България и Сърбия, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма по повод приключването на предпроектното ? проучване.  
 
Заглавие: Газовата връзка със Сърбия ще заработи в средата на 2015 г.  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До средата на 2015 г. се очаква да започне експлоатацията на газовата връзка между 

България и Сърбия, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма по повод приключването на предпроектното ? проучване.  
Съществуването на реверсивни газови връзки със съседните държави ще съдейства за 

развитието на газовия пазар в България, прогнозира зам. - министър Евгения Харитонова. С 
пускането на съоръжението българската газопреносна система ще се свърже с газовия хъб в 
Баумгартен, Австрия и с газохранилищата в Унгария, а така ще се създаде реална възможност 

за доставки на гориво, алтернативно на руското.  
При предпроектното проучване е избран вариант на 61.6-километрово трасе, което преминава 
през общините Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман и завършва при Калотина. 

Минималният капацитет на тръбата е 2 млрд. куб. метра годишно.  
Строителството ще се финасира с 92.6 млн. лв. от оперативната програма 
"Конкурентоспособност".  

 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2013/01/03/1978031_gazovata_vruzka_sus_surbiia_shte_zaraboti_v_sredata_na/
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2013/01/03/1978031_gazovata_vruzka_sus_surbiia_shte_zaraboti_v_sredata_na/
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0

%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%85%D0%B8%D0%BB-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-

%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.407063_at.11.html  
Брой думи: 398  
 

 
Резюме: Остават броени дни за кандидатстване за получаването на средства от фонда 
LAUNCHub.Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все 

още няколко дни до 6 януари 2013 г., за да кандидатстват за Акселераторската програма на 
фонда. 
 

Заглавие: Дават по 30 хил. евро на стартиращи фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Остават броени дни за кандидатстване за получаването на средства от фонда 
LAUNCHub. Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все 
още няколко дни до 6 януари 2013 г., за да кандидатстват за Акселераторската програма на 

фонда  LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.  
LAUNCHub е фонд в размер на 9 млн. евро, който работи по финансовия инструмент за 
подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране 

"Entrepreneurship Acceleration and Seed" на европейския фонд JEREMIE. Фондът беше избран 
през април миналата година като един от управляващите на Acceleration and Seed Fund.  
През следващите 4 години LAUNCHub ще инвестира средства в около 100 стартиращи 

компании, предимно от сектора на информационните и комуникационни технологии в България 
и региона. Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 хил. и 200 хил. евро.  
LAUNCHub си партнира с най-големия фонд за предоставяне на първоначално финансиране и 

програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с института за предприемачество Cisco 
в България.  
Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник на сайта на 

LAUNCHub - www.launchub.com, който засяга основни теми около екипа, потенциала и прогреса 
на бизнес идеята.  
След приключване на този процес, кандидатите получават обратна връзка в рамките на две 

седмици. Пре-селектираните биват интервюирани и ако отговорят на първоначалните 
изисквания за финансиране биват поканени на т.н. Long Weekend ("дълъг уикенд), планиран за 
началото на февруари.  

В края на този “дълъг уикенд”, след работа с екипите и т.н. pitching или представяне на тяхната 
бизнес идея в рамките на няколко минути, Инвестиционния комитет на LAUNCHub избира кои 
проекти да бъдат финансирани.  

Самата Акселераторска програма се очаква да стартира в средата на март 2013 г., а процеса за 
кандидатстване е отворен за екипи от България и региона с идеи в сферата на 
Информационните и комуникационни технологии.  

Освен финансиране, одобрените екипи участват и в менторската програма на LAUNCHub, която 
цели да осигури по-бърз растеж на компаниите, чрез споделяне на опит и откриване на нови  
партньорства.  

При одобрение за Акселераторската програма и постигане на бързи резултати, стартиращите 
бизнеси могат да получат и последващо финансиране до 200 000 евро.  
Досега фондът LAUNCHub е инвестирал в общо 15 компании, 8 от които са получили т.н. 

Acceleration финансиране от 30 000 евро, а останалите 6 – т.н. SEED финансиране до 200 000 
евро. Сред тези компании са Coherent Labs, Imagga, iMediaShare, Ucha.se, Cinematic, Useful at 
Night, Rankur, StorPool и др  

 

http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.407063_at.11.html
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.407063_at.11.html
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.407063_at.11.html
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.407063_at.11.html
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.407063_at.11.html
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_i.407063_at.11.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=68805  
Брой думи: 356  

 
 
Резюме: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в 

края на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна 
нормативна дейност" от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга 
малко над 61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще 

бъдат осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Очаква се газовата връзка със Сърбия да е готова през лятото на 2015-а  

Подзаглавие:  
Автор: Христина Рафаилова  
Текст: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в края 

на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна нормативна 
дейност" от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга малко над 
61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще бъдат 

осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност". Изграждането на 
междусистемната връзка има за цел да подсигури доставките на газ при кризи, като тази от 
2009 година, когато Русия спря синьото гориво за Украйна. Също така ще осигури нов източник 

на доставки на газ освен Русия.  
Зам.-икономическият министър Евгения Харитнова подчерта, че връзката ще привлече 
инвеститори в Западна България, което ще допринесе за развитието на общини, намиращи се в 

най-бедния регион в страната.  
За изграждането на връзката няма да бъде нужна оценка на влиянието върху околната, каза 
ръководителят на проекта Евгени Консулов и посочи трасето, по което ще минава тя: Нови 

Искър-община Сливница- община Драгоман – община Костинброд - Калотина. Предвидени са 
отклонения за снабдяване с газ на общините Сливница, Драгоман и Годеч, обясни Консулов. 
„Транспортен коридор, максимално съвместен със съществуващия газопровод за град Перник", 

каза той. И допълни, че за столичните райони Нови Искър, Надежда и Връбница няма да има 
въвеждане на допълнителни ограничения в статута на земята или промяна в установеното й 
настоящо ползване, защото се предлага припокриване на охранната зона на новопроектирания 

газопровод със сервитута на съществуващия, каза още Консулов.  
В бюджета за тръбата са предвидени и средства на стойност 2 млн. лева, ако по време на 
изграждането й бъдат открити археологически находки. След приключването на 

предпроектното проучване трябва да се започне процедура за разрешение за строеж, да са 
ясни доставчиците на оборудване, да получи разрешение за строеж, да се възложи 
строителството. Очаква се да се получи разрешение за ползване на връзката на 31 юли 2015 

година, каза Светлана Маринова.  
Тръбата в Сърбия ще бъде дълга около стотина километра. Няма опасност западната ни 
съседка да забави проекта, тъй като в меморандума, подписан между двете държави, са 

посочени източниците на финансиране. За Сърбия това са неусвоени средства от 
предприсъединителните програми и от заем, теглен от Европейската банка за възстановяване 
и развитие.  

 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=68805
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-

%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-
%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html  

Брой думи: 609  
 
 

Резюме: Избрано е трасето на връзката между газовите системи на Сърбия и България на 
наша територия. Освен алтернативна суровина от Европа, интерконекторът ще доведе и чужди 
инвеститори в западната част на страната, чието икономическо развитие в момента изостава. 

Това заяви зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова, 
която в четвъртък представи пред журналисти напредъка на проекта, който се финансира от 
европейските фондове.  

 
Заглавие: От средата на 2015 г. България ще има достъп до европейски газ през Сърбия  
Подзаглавие: Избрано е трасето от Калотина до Нови Искър  

Автор:  
Текст: Избрано е трасето на връзката между газовите системи на Сърбия и България на наша 
територия. Освен алтернативна суровина от Европа, интерконекторът ще доведе и чужди 

инвеститори в западната част на страната, чието икономическо развитие в момента изостава. 
Това заяви зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова, 
която в четвъртък представи пред журналисти напредъка на проекта, който се финансира от 

европейските фондове.  
Приключило е предпроектното проучване, извършено от дружеството "Геотех", предстои избор 
на изпълнител на окончателния технически проект, а през февруари 2014 г. се очаква 

възлагане на строежа на тръбата. През юли 2015 г. трябва да бъде дадено разрешение за 
въвеждане в експлоатация на малко повече от 60-километровия български участък, който ще 
тръгва от Нови Искър край София и през Перник, общините Сливница и Драгоман ще стига до 

Калотина, където ще е връзката със сръбския участък, обясниха Светлана Маринова, 
ръководител на проекта за реализиране на връзката в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, и Евгени Консулов от екипа за предпроектното проучване.  

Графиците са съгласувани със сръбската страна, за да може връзката да заработи ефективно, 
а не да е готов само единият от двата участъка на тръбата, обясни Маринова.  
Капацитетът на риверсивната връзка, която ще позволява транспорт на газ и в двете посоки 

между България и Сърбия, ще е 2 млрд. куб. м годишно. Чрез нея страната ни ще има достъп 
до газоразпределителния център в Баумгартен, Австрия, което ще позволи диверсификация на 
вноса на синьо гориво от Централна и Западна Европа и дори от Северно море, както и до 

газохранилища в Унгария и потенциален достъп до унгарското газово находище Мако. Очаква 
се след като заработи газовата връзка, която ще има отклонения за развитие и на 
газоразпределителната мрежа, да се повиши инвеститорският интерес към региона, каза 

Харитонова. Според нея е възможно и сръбски компании да станат клиенти на българския газов 
пазар.  
Прогнозната цена на строежа на българския участък от трасето е 96.642 млн. лв., каза 

Маринова. От тази сума обаче реално 80 млн. лв. са за строежа, около 2 млн. лв. са 
предвидени за обезщетения на собственици на земи, през които ще минава тръбата. Също 
толкова са предвидени за археологически разкопки, тъй като проучванията показали, че 

вероятно такива ще се наложат. Останалите средства са допълнителни дейности, включително 
представянето на проекта пред обществеността.  
Българското трасе се финансира с 48 млн. евро, отпуснати по оперативната програма 

"Конкурентоспособност". Предпроектното проучване е направено с пари от оперативна 
програма "Регионално развитие" (ОПРР), като първоначално са били предвидени 5 млн. лв., но 
реално договорът с "Геотех" бил сключен за 1.344 млн.  лв. без ДДД, обясни Консулов. Тъй като 

от предложените шест трасета за газовата връзка било избрано едно от двете, за които не се 
изисква изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с 

http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-news201259.html
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"Натура 2000", държавата ще плати на изпълнителя с 490 хил. лв. по-малко и цената на 

проучването става 854 хил. лв. без ДДС. Спестените над 4 млн. лв. ще използват за 
финансиране на други проекти по ОПРР, каза Консулов.   
Сръбският участък ще е около 100 км, каза Маринова, но не пожела да посочи прогнозната 

стойност на трасето в съседката ни. Парите за маршрута след Калотина ще се предоставят от 
неусвоени от Сърбия средства от предприсъединителните фондове на ЕС и от отпу снат,на 
"Сърбиягаз", но неизползван, заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, каза 

Консулов.  
Още не е решено кой ще оперира тръбата, след като тя бъде построена. Засега не е 
обсъждано създаването на общо българо-сръбско дружество, което да управлява газопровода, 

както ще става това с междусистемната връзка на България с Гърция. По-вероятно е двата 
участъка да се управляват от оператори на съответната страна, като за България това може да 
е както държавният оператор "Булгартрансгаз", така и съвсем отделна компания, посочи 

Консулов.  
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12723905  
Брой думи: 222 

 
 
Резюме: Банката подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд и ще предложи 70 

млн. евро кредити с двойно по-ниска лихва  
 
Заглавие: Fibank се включва в инициативата JEREMIE  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции. 

Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 
инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 

и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 
Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 години. 

Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 
като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  

„Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока" - заяви Гергана Праматарова, 
директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във Fibank.   

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12723905
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12723429  
Брой думи: 139  

 
 
Резюме: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 

строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 
построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 
дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  

 
Заглавие: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 
строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 

построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 
дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  
Стойността на целия проект е 60 млн. евро. Капацитетът на междусистемната газова връзка ще 

бъде 1,8 млрд. куб. метра годишно. Газопроводът между България и Сърбия ще създаде 
възможност за пренос на газ в двете посоки с обем от 5 и половина до 9 и половина милиона 
кубика. Проектът ще влезе в експлоатация най-късно до края на 2015 година Българската част 

ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по Оперативна програма 
Конкурентоспособност и е на стойност 48 млн.евро. Подготовката, проучването и 
проектирането за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия струва 854 

300 лева без ДДС.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12723429


 

 

31 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

/4
/2

0
1
3
 

Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12725357  
Брой думи: 182 

 
 
Резюме: ТБ Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд за изпълнението на новия финансов продукт «Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE.  
 

Заглавие: ПИБ се включва в JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: ТБ Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за предоставяне на 
финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Fibank бе избрана за 

партньор след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 
инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 

намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 
Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 

срокът на заемите ще бъде до 10 години. 
Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия”, JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 

“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 

като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12725357
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12726367  
Брой думи: 222 

 
 
Резюме: Първа инвестиционна банка (Fibank) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска“ по инициативата JEREMIE.  
 

Заглавие: Fibank подписа споразумение с ЕИФ  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Първа инвестиционна банка (Fibank) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. 

Fibank бе избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни 
институции. 
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 

инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 

Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 години. 
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 

националния бюджет. 
Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа 
им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси. 

„Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока" - заяви Гергана Праматарова, 
директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във Fibank. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12726367
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12726154  
Брой думи: 258  

 
 
Резюме: Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все 

още няколко дни до 6 януари 2013 г., за да кандидатстват за Акселераторската програма на 
фонда LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.  
 

Заглавие: Фонд дава 30 хиляди евро за стартиращ бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все още 
няколко дни до 6 януари 2013 г., за да кандидатстват за Акселераторската програма на фонда 
LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.  

LAUNCHub е фонд в размер на 9 млн. евро, който работи по финансовия инструмент за 
подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране 
"Entrepreneurship Acceleration and Seed" на европейския фонд JEREMIE.  

През следващите 4 години фондът ще инвестира средства в около 100 стартиращи компании, 
предимно от сектора на информационните и комуникационни технологии в България и региона. 
Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 хил. и 200 хил. евро.  

Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник, който засяга основни 
теми около екипа, потенциала и прогреса на бизнес идеята. След приключване на този процес, 
кандидатите получават обратна връзка в рамките на две седмици.  

Селектираните биват интервюирани и ако отговорят на първоначалните изисквания за 
финансиране биват поканени на т.н. Long Weekend ("дълъг уикенд), планиран за началото на 
февруари.  

В края на този “дълъг уикенд”, след работа с екипите и т.н. pitching или представяне на тяхната 
бизнес идея в рамките на няколко минути, Инвестиционния комитет на LAUNCHub избира кои 
проекти да бъдат финансирани.  

Самата Акселераторска програма се очаква да стартира в средата на март 2013 г., а процеса за 
кандидатстване е отворен за екипи от България и региона с идеи в сферата на 
Информационните и комуникационни технологии.  

При одобрение за Акселераторската програма и постигане на бързи резултати, стартиращите 
бизнеси могат да получат и последващо финансиране до 200 000 евро./БЛИЦ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12726154
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12727216  
Брой думи: 356  

 
 
Резюме: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в 

края на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна 
нормативна дейност“ от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга 
малко над 61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще 

бъдат осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Очаква се газовата връзка със Сърбия да е готова през лятото на 2015-а  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в края 

на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна нормативна 
дейност“ от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга малко над 
61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще бъдат 

осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Изграждането на 
междусистемната връзка има за цел да подсигури доставките на газ при кризи, като тази от 
2009 година, когато Русия спря синьото гориво за Украйна. Също така ще осигури нов източник 

на доставки на газ освен Русия.  
Зам.-икономическият министър Евгения Харитнова подчерта, че връзката ще привлече 
инвеститори в Западна България, което ще допринесе за развитието на общини, намиращи се в 

най-бедния регион в страната.  
За изграждането на връзката няма да бъде нужна оценка на влиянието върху околната, каза 
ръководителят на проекта Евгени Консулов и посочи трасето, по което ще минава тя: Нови 

Искър-община Сливница- община Драгоман – община Костинброд - Калотина. Предвидени са 
отклонения за снабдяване с газ на общините Сливница, Драгоман и Годеч, обяс ни Консулов. 
„Транспортен коридор, максимално съвместен със съществуващия газопровод за град Перник“, 

каза той. И допълни, че за столичните райони Нови Искър, Надежда и Връбница няма да има 
въвеждане на допълнителни ограничения в статута на земята или промяна в установеното й 
настоящо ползване, защото се предлага припокриване на охранната зона на новопроектирания 

газопровод със сервитута на съществуващия, каза още Консулов.  
В бюджета за тръбата са предвидени и средства на стойност 2 млн. лева, ако по време  на 
изграждането й бъдат открити археологически находки. След приключването на 

предпроектното проучване трябва да се започне процедура за разрешение за строеж, да са 
ясни доставчиците на оборудване, да получи разрешение за строеж, да се възложи 
строителството. Очаква се да се получи разрешение за ползване на връзката на 31 юли 2015 

година, каза Светлана Маринова.  
Тръбата в Сърбия ще бъде дълга около стотина километра. Няма опасност западната ни 
съседка да забави проекта, тъй като в меморандума, подписан между двете държави, са 

посочени източниците на финансиране. За Сърбия това са неусвоени средства от 
предприсъединителните програми и от заем, теглен от Европейската банка за възстановяване 
и развитие.  

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12727216
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12727069  
Брой думи: 357  

 
 
Резюме: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в 

края на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна 
нормативна дейност“ от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга 
малко над 61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще 

бъдат осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Изграждането на 
междусистемната връзка има за цел да подсигури доставките на газ при кризи, като тази от 
2009 година, когато Русия спря синьото гориво за Украйна. Също така ще осигури нов източник 

на доставки на газ освен Русия.  
 
Заглавие: Очаква се газовата връзка със Сърбия да е готова през лятото на 2015-а  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в края 

на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна нормативна 
дейност“ от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга малко над 
61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще бъдат 

осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Изграждането на 
междусистемната връзка има за цел да подсигури доставките на газ при кризи, като тази от 
2009 година, когато Русия спря синьото гориво за Украйна. Също така ще осигури нов източник 

на доставки на газ освен Русия.  
Зам.-икономическият министър Евгения Харитнова подчерта, че връзката ще привлече 
инвеститори в Западна България, което ще допринесе за развитието на общини, намиращи се в 

най-бедния регион в страната.  
За изграждането на връзката няма да бъде нужна оценка на влиянието върху околната, каза 
ръководителят на проекта Евгени Консулов и посочи трасето, по което ще минава тя: Нови 

Искър-община Сливница- община Драгоман – община Костинброд - Калотина. Предвидени са 
отклонения за снабдяване с газ на общините Сливница, Драгоман и Годеч, обясни Консулов. 
„Транспортен коридор, максимално съвместен със съществуващия газопровод за град Перник“, 

каза той. И допълни, че за столичните райони Нови Искър, Надежда и Връбница няма да има 
въвеждане на допълнителни ограничения в статута на земята или промяна в установеното й 
настоящо ползване, защото се предлага припокриване на охранната зона на новопроектирания 

газопровод със сервитута на съществуващия, каза още Консулов.  
В бюджета за тръбата са предвидени и средства на стойност 2 млн. лева, ако по време на 
изграждането й бъдат открити археологически находки. След приключването на 

предпроектното проучване трябва да се започне процедура за разрешение за строеж, да са 
ясни доставчиците на оборудване, да получи разрешение за строеж, да се възложи 
строителството. Очаква се да се получи разрешение за ползване на връзката на 31 юли 2015 

година, каза Светлана Маринова.  
Тръбата в Сърбия ще бъде дълга около стотина километра. Няма опасност западната ни 
съседка да забави проекта, тъй като в меморандума, подписан между двете държави, са 

посочени източниците на финансиране. За Сърбия това са неусвоени средства от 
предприсъединителните програми и от заем, теглен от Европейската банка за възстановяване 
и развитие.  

 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12727069
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1509857800  
Брой думи: 221  

 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  

 
Заглавие: Fibank се включва в инициативата JEREMIE  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 

предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 

инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 

Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 години.  
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 

националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 
като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  
„Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 

споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока" - заяви Гергана Праматарова, 
директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във Fibank.  
 

http://money.bg/news/id_1509857800
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1825310188  
Брой думи: 429  

 
 
Резюме: Изграждането на междусистемната газова връзка със Сърбия е много важен проект, 

който ние трябва да изпълним в съответните срокове.  
 
Заглавие: След връзката със Сърбия ще може да говорим за нормален газов пазар у нас  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изграждането на междусистемната газова връзка със Сърбия е много важен проект, 

който ние трябва да изпълним в съответните срокове.  
Това заяви зам.- министърът на икономиката енергетиката и туризма Евгения Харитонова по 
повод приключването на предпроектното проучване за изграждане на връзката със Сърбия, 

което е струвало около 900 хил. лева.  
Харитонова заяви, че развитието на газопреносната мрежа е важен приоритет за 
министерството и правителството.  

„Ние сме развивали електропреносната мрежа, но газопреносната някак си е останала 
настрани, посочи още тя. Всички видяхме какво стана 2009 г. когато газовите доставки за 
страната от единствения ни източник бяха преустановени. Това още повече убеди 

министерството да започнем усилени действия към развитието проучванията, подготовката и 
проектирането на газови интерконектори."  
Съществуването на такива интерконектори ще дадат възможност за развитие на газовия пазар, 

като така ще убедим и Брюксел че гледаме сериозно на този проблем.  
Харитонова отбеляза още, че новият газопровод ще свърже страната ни с газовите възли в 
Централна Европа разположени в Австрия и Унгария. Защото страната трябва да бъде 

свързана със всички съседни страни и едва тогава ще можем да говорим за нормален газов 
пазар.  
След подписване на меморандума за реализирането на проекта със Сърбия на 14 декември 

м.г., можем да кажем, че ще се повиши инвеститорският интерес към северозападната част на 
България, посочи още Харитонова.  
Ръководителят на проекта от страна на МИЕТ Евгени Консулов заяви, че капацитетът на новата 

връзка ще бъде 2 млрд. куб. метра. Тръбата ще има разклонения и към три български града - 
Сливница, Годеч и Драгоман, които по този начин ще бъдат газифицирани.  
Разработени са четири трасета, като фокусът пада върху маршрут номер 2, който не изисква 

издаването на Оценка за въздействието върху околната среда. Маршрутът на трасето започва 
от газовия възел в Нови Искър и преминава северно от София през общините Костинброд, 
Сливница и Драгоман. Дължината на трасето до сръбската граница е около 60 км., а в Сърбия 

газопроводът ще е дълъг 100 километра.  
Предстои да се решава, кои ще е операторът. Не е коментиран въпросът за създаването на 
съвместен оператор.  

Очаква се цената на проекта в българския му участък да е около 92.6 млн. лв., като 99%  от 
средствата ще бъдат предоставено от ОП „Конкурентоспособност", заяви Светлана 
Маринова началник на отдел правно-нормативен в МИЕТ.  

Маринова посочи, че след като е завършил етапът на предпроектното проучване се очаква в 
следващите месеци да започне реалното проектиране на трасето и отчуждителите процедури, 
като разрешително за строеж може да се получи още в средата на тази година.  

В началото на 2014 г. може да започне същинското изграждане на трасето, като газ по тръбата 
ще потече на 31 юли 2015 г. заяви още Маринова.  
 

http://money.bg/news/id_1825310188
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/87397/%CF%C8%C1+%F1%E5+%E2%EA%EB%FE%F7%E2%E0

+%E2+JEREMIE  
Брой думи: 181  
 

 
Резюме: ТБ Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 

предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  
 

Заглавие: ПИБ се включва в JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: ТБ Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за предоставяне на 
финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Fibank бе избрана за 

партньор след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 
инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 

намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 
Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 

срокът на заемите ще бъде до 10 години.  
Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия”, JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 

“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 

като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/87397/%CF%C8%C1+%F1%E5+%E2%EA%EB%FE%F7%E2%E0+%E2+JEREMIE
http://www.darikfinance.bg/novini/87397/%CF%C8%C1+%F1%E5+%E2%EA%EB%FE%F7%E2%E0+%E2+JEREMIE
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
biznes/fibank_podpisa_sporazumenie_s_evropeyskiya_investitsionen_fond-173091.html  

Брой думи: 224  
 
 

Резюме: София. Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE, научи 

"Стандарт нюз". Fibank е била избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между 
общо 17 кредитни институции.  
 

Заглавие: Fibank подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: София. Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE, научи 

"Стандарт нюз". Fibank е била избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между 
общо 17 кредитни институции.  
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 

инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 

Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 г.  
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 

Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа 
им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  
"Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 

споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока", коментира Гергана 
Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във 
Fibank.  

 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/fibank_podpisa_sporazumenie_s_evropeyskiya_investitsionen_fond-173091.html
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/fibank_podpisa_sporazumenie_s_evropeyskiya_investitsionen_fond-173091.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/regionalni/vidin_vzima_122_mln_lv_ot_es-173112.html  
Брой думи: 164  

 
 
Резюме: Видин. 122 млн. лв. са договорени от общините, бизнеса и неправителствените 

организации във Видинско през 2012 г, съобщи Цветомир Ценков, експерт от областния 
информационен център. Тези средства идват от европейските фондове чрез оперативните 
програми. Само през последните два месеца на отминалата година са сключени 80 договора на 

обща стойност 75 млн. лв. Така Видинска област изпреварва по привлечени европейски пари 
Търговище, Разград, Смолян, Кърджали, Монтана и Перник.  
 

Заглавие: Видин взима 122 млн. лв. от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Видин. 122 млн. лв. са договорени от общините, бизнеса и неправителствените 
организации във Видинско през 2012 г, съобщи Цветомир Ценков, експерт от областния 
информационен център. Тези средства идват от европейските фондове чрез оперативните 

програми. Само през последните два месеца на отминалата година са сключени 80 договора на 
обща стойност 75 млн. лв. Така Видинска област изпреварва по привлечени европейски пари 
Търговище, Разград, Смолян, Кърджали, Монтана и Перник.  

Най-много пари се осигуряват за финансиране на проекти от програмите „Развитие на 
човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Техническа помощ”, „Околна среда”. Увеличават 
се и проектите, за които се търси финансиране от „Конкурентноспособност” и 

„Административен капацитет”.  
Най-активна си остава община Видин, в която през 2013 ще бъдат изпълнявани 45 проекта на 
обща стойност 103 945 129 лв. От тях 5 млн. лв. влизат в община Белоградчик, 969 681 – в 

Кула, а в Чупрене - 730 964 лв.  
С европейските средства се модернизират обществени сгради, улици, площади и общински 
пътища, подменя се водопроводната мрежа и се изгражда канализационна, допълни експертът.  

 

http://www.standartnews.com/regionalni/vidin_vzima_122_mln_lv_ot_es-173112.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/173924  
Брой думи: 265  

 
 
Резюме: Предимство имат идеи за информационни и комуникационни технологии  

Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все още 
няколко дни до 6 януари 2013 г., за да кандидатстват за Акселераторската програма на фонда 
LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.LAUNCHub е фонд 

в размер на 9 млн. евро, който работи по финансовия инструмент за подкрепа на 
предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране "Entrepreneurship 
Acceleration and Seed" на европейския фонд JEREMIE.  

 
Заглавие: Фонд дава 30 хиляди евро за стартиращ бизнес  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Предимство имат идеи за информационни и комуникационни технологии  
Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все още 

няколко дни до 6 януари 2013 г., за да кандидатстват за Акселераторската програма на фонда 
LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.LAUNCHub е фонд 
в размер на 9 млн. евро, който работи по финансовия инструмент за подкрепа на 

предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране "Entrepreneurship 
Acceleration and Seed" на европейския фонд JEREMIE.  
През следващите 4 години фондът ще инвестира средства в около 100 стартиращи компании, 

предимно от сектора на информационните и комуникационни технологии в България и региона. 
Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 хил. и 200 хил. евро.  
Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник, който засяга основни 

теми около екипа, потенциала и прогреса на бизнес идеята. След приключване на този процес, 
кандидатите получават обратна връзка в рамките на две седмици.  
Селектираните биват интервюирани и ако отговорят на първоначалните изисквания за 

финансиране биват поканени на т.н. Long Weekend ("дълъг уикенд), планиран за началото на 
февруари.  
В края на този “дълъг уикенд”, след работа с екипите и т.н. pitching или представяне на тяхната 

бизнес идея в рамките на няколко минути, Инвестиционния комитет на LAUNCHub избира кои 
проекти да бъдат финансирани.  
Самата Акселераторска програма се очаква да стартира в средата на март 2013 г., а процеса за 

кандидатстване е отворен за екипи от България и региона с идеи в сферата на 
Информационните и комуникационни технологии.  
При одобрение за Акселераторската програма и постигане на бързи резултати, стартиращите 

бизнеси могат да получат и последващо финансиране до 200 000 евро.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/173924
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Резюме: С изграждането на междусистемната газова връзка между България и Сърбия реално 
ще се осъществи диверсификация на доставчиците,  заяви на пресконференция днес Евгения 
Харитонова,  заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.  

Заглавие: Газовата връзка между България и Сърбия ще осигури реална иверсификация  
на доставчиците  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: С изграждането на междусистемната газова връзка между България и   Сърбия реално 
ще се осъществи диверсификация на доставчиците,   заяви на пресконференция днес Евгения 

Харитонова, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.   
Пресконференцията беше по повод завършването на предпроектното   проучване на 
газопровода. 

С изграждането на връзката обединяваме газовите пазари в региона   и се свързваме с газовия 
хъб в Баумгартен, Австрия, посочи   Харитонова. Страната ни ще се свърже и с хранилищата в 
Унгария,   откъдето реално ще се осъществи диверсификация на доставчиците - ще 

получаваме газ от Централна Европа. Ние пък ще предоставим след 2014 г. средиземноморски 
и каспийски газ за Централна Европа, защото през 2014 г. вече ще функционира газовата 
връзка   с Гърция, отбеляза заместник-министърът. 

Харитонова подчерта, че проектът за изграждане на   интерконекторна връзка със Сърбия ще 
бъде в интерес на   българските граждани, за да не се повтаря ситуацията от 2009 г., когато 
доставките на газ за страната бяха прекъснати. Затова   още от 2010 г. започнаха сериозни 

усилия за проектиране и изграждане на интерконекторни връзки със съседните страни, заяви   
Харитонова. През декември миналата година е подписан меморандум със Сърбия, в който са 
очертани всички параметри по проекта за интерконекторна връзка, включително и 

финансирането на проекта,   посочи Евгени Консулов, ръководител на проекта.  
Консулов посочи, че са били направени проучвания на шест трасета, от които се е избрало най-
подходящото за газопровода.   Предвижда се дължината на тръбата да е около 150 км, от които   

приблизително 60 км ще са на българска територия. Капацитетът за пренос през газопровода е 
2 млрд. куб. метра газ годишно. 
Засега не се предвижда изграждане на компресорна станция по   газопровода, но при засилен 

интерес може в бъдеще да бъде   построена, посочи Консулов. Той посочи, че разходите за   
предпроектното проучване са възлезли на 1 млн. лв. с ДДС, макар   че договорът за 
реализация на проучването е бил на стойност 1   344 400 лв., като спестените средства ще 

бъдат използвани за   реализацията на самия газопровод. 
Експертът Светлана Маринова отбеляза, че съвместно със Сърбия са   съгласувани всички 
графици за изграждане на газопровода. 

Предстои избор на изпълнител, който да изработи окончателен   технически проект, трябва да 
бъдат уредени и отношенията със   собствениците на земи, през които ще премине 
газопроводът, каза   експертът. Предвижда се строителството да започне през 2013 г.,   като 

през октомври трябва да са ясни доставчиците на оборудване,   а през юли 2015 г. трябва да 
има разрешение за ползване на съоръжението, очерта графика Маринова. 
За осъществяване на проекта са предвидени 48 млн. евро, които са прехвърлени от ОП 

"Регионално развитие" в ОП "Конкурентоспособност". За същинска инвестиционна дейност 
ще бъдат изразходвани около 80 млн. лв (ок. 41 млн евро), а   останалата част от сумата ще 
бъде разходвана за консултански дейности, строителен надзор и други, каза Маринова. 

Предвидили   сме всичко, което би могло да възникне допълнително, включително и разходи в 
случай на археологически находки, добави експертът.  Засега не е коментирано със Сърбия как 
ще се оперира връзката -   най-вероятно всяка от страните ще има свой оператор на   

собствената си територия, уточни Маринова. /ПК/ 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
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Резюме: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след   като бъде 
изградена междусистемната газова връзка между България   и Сърбия. Това заяви на 
пресконференция днес Евгения Харитонова, заместник-министър на икономиката, енергетиката 

и   туризма.  
 
Заглавие: С изграждането на междусистемната газова връзка България -Гърция се очаква 

да се повиши инвеститорският интерес в Западна България  
Подзаглавие:  
Автор: Мара Барева, БТА  

Текст: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след  като бъде изградена 
междусистемната газова връзка между България и Сърбия. Това заяви на пресконференция 
днес Евгения Харитонова, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. С 

изграждането на връзката обединяваме газовите пазари в региона и се свързваме с газовия 
хъб в Баумгартен, Австрия, посочи Харитонова. Страната ни ще се свърже и с хранилищата в  
Унгария, откъдето реално ще се осъществи диверсификация на доставчиците - ще получаваме 

газ от Централна Европа. Ние пък ще  предоставим след 2014 г. средиземноморски и каспийски 
газ за Централна Европа, защото през 2014 г. вече ще функционира газовата връзка с Гърция, 
отбеляза заместник-министърът. 

Харитонова подчерта, че проектът за изграждане на интерконекторна връзка със Сърбия ще 
бъде в интерес на българските граждани, за да не се повтаря ситуацията от 2009 г., когато 
доставките на газ за страната бяха прекъснати. Затова още от 2010 г. започнаха сериозни 

усилия за проектиране и изграждане на интерконекторни връзки със съседните страни - само 
съществуването на такива връзки ще развие газовия пазар у нас,  заяви Харитонова. 
През декември миналата година е подписан меморандум със Сърбия, в който са очертани 

всички параметри по проекта за интерконекторна връзка, включително и финансирането на 
проекта, посочи Евгени Консулов, ръководител на проекта.  Консулов посочи, че са били 
направени проучвания на шест трасета, от които се е избрало най-подходящото за 

газопровода. Предвижда се дължината на тръбата да е около 150 км, от които приблизително 
60 км ще са на българска територия. Капацитетът за пренос през газопровода е 2 млрд. куб. 
метра газ годишно. Засега не се предвижда изграждане на компресорна станция по 

газопровода, но при засилен интерес може в бъдеще да бъде построена, посочи Консулов. Той 
посочи, че разходите за предпроектното проучване са възлезли на 1 млн. лв. с ДДС, макар че 
договорът за реализация на проучването е бил на стойност 1 344 400 лв., като спестените 

средства ще бъдат използвани за реализацията на самия газопровод. Експертът Светлана 
Маринова отбеляза, че съвместно със Сърбия са съгласувани всички графици за изграждане на 
газопровода. 

Предстои избор на изпълнител, който да изработи окончателен технически проект, трябва да 
бъдат уредени и отношенията със собствениците на земи, през които щ е премине 
газопроводът, каза експертът. Предвижда се строителството да започне през 2013 г.,  като през 

октомври трябва да са ясни доставчиците на оборудване, а през юли 2015 г. трябва да има 
разрешение за ползване на съоръжението, очерта графика Маринова. За осъществяване на 
проекта са предвидени 48 млн. евро, които са прехвърлени от ОП "Регионално развитие" в ОП 

"Конкурентоспособност". За същинска инвестиционна дейност ще бъдат изразходвани около 
80 млн. лв., а останалата част от сумата ще бъде разходвана за консултански дейности, 
строителен надзор и други, каза Маринова. Предвидили сме всичко, което би могло да възникне 

допълнително, включително и разходи в случай на археологически находки, добави експертът.  
Засега не е коментирано със Сърбия как ще се оперира връзката - най-вероятно всяка от 
страните ще има свой оператор на собствената си територия, уточни Маринова.  

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=03-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=3D&news_filters%5b_csrf_token%5d=13fc994340e7e52638c627ab683f2fc7
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Резюме: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 
строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 

построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 
дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  
 

Заглавие: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 
строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 
построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 

дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  
Стойността на целия проект е 60 млн. евро. Капацитетът на междусистемната газова връзка ще 
бъде 1,8 млрд. куб. метра годишно. Газопроводът между България и Сърбия ще създаде 

възможност за пренос на газ в двете посоки с обем от 5 и половина до 9 и половина милиона 
кубика. Проектът ще влезе в експлоатация най-късно до края на 2015 година  
Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по Оперативна програма 

Конкурентоспособност и е на стойност 48 млн.евро. Подготовката, проучването и 
проектирането за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия струва 854 
300 лева без ДДС.  

 

http://www.ekipnews.com/news/bulgaria/bylgariq/prikljuchva_predproektnoto_prouchvane_na_bylgaro_srybskata_gazova_vryzka_/145308/
http://www.ekipnews.com/news/bulgaria/bylgariq/prikljuchva_predproektnoto_prouchvane_na_bylgaro_srybskata_gazova_vryzka_/145308/
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Резюме: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в 

края на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна 
нормативна дейност" от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга 
малко над 61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще 

бъдат осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Очаква се газовата връзка със Сърбия да е готова през лятото на 2015-а  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в края 

на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна нормативна 
дейност" от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга малко над  
61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще бъдат 

осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност". Изграждането на 
междусистемната връзка има за цел да подсигури доставките на газ при кризи, като тази от 
2009 година, когато Русия спря синьото гориво за Украйна. Също така ще осигури нов източник 

на доставки на газ освен Русия.  
Зам.-икономическият министър Евгения Харитнова подчерта, че връзката ще привлече 
инвеститори в Западна България, което ще допринесе за развитието на общини, намиращи се в 

най-бедния регион в страната.  
За изграждането на връзката няма да бъде нужна оценка на влиянието върху околната, каза 
ръководителят на проекта Евгени Консулов и посочи трасето, по което ще минава тя: Нови 

Искър-община Сливница- община Драгоман – община Костинброд - Калотина. Предвидени са 
отклонения за снабдяване с газ на общините Сливница, Драгоман и Годеч, обясни Консулов. 
„Транспортен коридор, максимално съвместен със съществуващия газопровод за град Перник", 

каза той. И допълни, че за столичните райони Нови Искър, Надежда и Връбница няма да има 
въвеждане на допълнителни ограничения в статута на земята или промяна в установеното й 
настоящо ползване, защото се предлага припокриване на охранната зона на новопроектирания 

газопровод със сервитута на съществуващия, каза още Консулов.  
В бюджета за тръбата са предвидени и средства на стойност 2 млн. лева, ако по време на 
изграждането й бъдат открити археологически находки. След приключването на 

предпроектното проучване трябва да се започне процедура за разрешение за строеж, да са 
ясни доставчиците на оборудване, да получи разрешение за строеж, да се възложи 
строителството. Очаква се да се получи разрешение за ползване на връзката на 31 юли 2015 

година, каза Светлана Маринова.  
Тръбата в Сърбия ще бъде дълга около стотина километра. Няма опасност западната ни 
съседка да забави проекта, тъй като в меморандума, подписан между двете държави, са 

посочени източниците на финансиране. За Сърбия това са неусвоени средства от 
предприсъединителните програми и от заем, теглен от Европейската банка за възстановяване 
и развитие.  

 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1019005
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://computerworld.bg/42424__do_6_yanuari_se_kandidatstva_za_finansirane_na_it_idei_ot_fonda

_launchub  
Брой думи: 754  
 

 
Резюме: Предприемачи от България и региона ще се състезават за финансиране на 
технологичните си идеи в рамките на 30 000 евро.  

Броени дни остават до изтичането на крайния срок - 6 януари 2013 г., за предприемачите да 
кандидатстват за финансиране на технологичната си идея по Акселераторската програма на 
фонда LAUNCHub.  

 
Заглавие: До 6 януари се кандидатства за финансиране на ИТ идеи от фонда LAUNCHub  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Предприемачи от България и региона ще се състезават за финансиране на 
технологичните си идеи в рамките на 30 000 евро.  

Броени дни остават до изтичането на крайния срок - 6 януари 2013 г., за предприемачите да 
кандидатстват за финансиране на технологичната си идея по Акселераторската програма на 
фонда LAUNCHub. Най-добрите предложения могат да получат 30 000 евро срещу дялово 

участие на фонда в компанията на предприемача. Кандидатстването се осъществява чрез 
попълване и изпращане на онлайн въпросник на сайта на LAUNCHub, който засяга основни 
теми около екипа, потенциала и прогреса на бизнес идеята. След приключване на този процес, 

кандидатите получават обратна връзка в рамките на две седмици. Първоначално подбраните 
предприемачи биват интервюирани и ако отговорят на първоначалните изисквания за 
финансиране биват поканени на т.н. Long Weekend, планиран за началото на февруари. В края 

на този “дълъг уикенд”, след работа с екипите и представяне на тяхната бизнес идея в рамките 
на няколко минути (т.н. pitching), Инвестиционния комитет на LAUNCHub избира кои проекти да 
бъдат финансирани.  

Самата Акселераторска програма се очаква да стартира в средата на март 2013 г., а процесът 
на кандидатстване е отворен за екипи от България и региона с идеи в сферата на 
информационните и комуникационни технологии. Освен финансиране, одобрените екипи 

участват и в менторската програма на LAUNCHub, която цели да осигури по-бърз растеж на 
компаниите, чрез споделяне на опит и откриване на нови партньорства. При одобрение за 
Акселераторската програма и постигане на бързи резултати, стартиращите бизнеси могат да 

получат и последващо финансиране до 200 000 евро.  
Досега фондът LAUNCHub е инвестирал в общо 15 компании, 8 от които са получили т.н. 
Acceleration финансиране от 30 000 евро, а останалите 6 – т.н. SEED финансиране до 200 000 

евро. Сред тези компании са Coherent Labs, Imagga, iMediaShare, Ucha.se, Cinematic, Useful at 
Night, Rankur, StorPool и др.  
LAUNCHub Seed & Acceleration фонд  

Инвестиционният комитет на LAUNCHub  
Разширеният Инвестиционен комитет на фонда LAUNCHub се състои от няколко основни типа 
бизнес специалисти. Представителите на други акселератори са: Решма Сохони, партньор в 

“Seedcamp”, Паскал Финет, директор на програмата на “Mozilla WebFWD”, Пол Брагел, партньор 
в “i/o Ventures” и Кери Ръп,управляващ партньор в “DreamIt Ventures”. Вторият тип са успешни 
предприемачи от България, като Светозар Георгиев (съизпълнителен директор на “Телерик”, 

Елвин Гури (съосновател на ”Джет Файненс” и текущ изпълнителен директор на “Ривърстикс 
кепитъл”), Антон Титов (съосновател на сайта hotfile), Адел Закут (основател на сайта 
openbuildings.com и clippings.com), Костадин Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор”, 

Бостян Спетич, изпълнителен директор на “Земанта”. Други ценни членове на комитета са 
успешни корпоративни лидери и ангели инвеститори като Гати ал Джебури (изпълнителен 
директор на LUKOIL Mid East Ltd.), Христо Манов (вицепрезидент на групата компании на “Avon” 

за Централна и Източна Европа), Боян Калчев (изпълнителен директор и финансов директор на 
бТВ Медия груп, част от CME/Про ТВ), Ивайло Вътев (изпълнителен директор ”Аурубис”). 
Секторът на инвестиционното банкерство е представен от Драган Маноев (директор на 

“Lazard”, Сан Франциско), Иван Димов (бивш председател на Борда на директорите на Нет 
Инфо), Мартин Корбмашер (бивш регионален управител на “CSFB Germany”). Членовете от 

http://computerworld.bg/42424__do_6_yanuari_se_kandidatstva_za_finansirane_na_it_idei_ot_fonda_launchub
http://computerworld.bg/42424__do_6_yanuari_se_kandidatstva_za_finansirane_na_it_idei_ot_fonda_launchub
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екипа на LAUNCHub, които също участват в Инвестиционният комитет – Йенс Миелшоф 

(председател на фонда “beta plus”), Тодор Брешков и Любен Белов (управляващи партньори в 
LAUNCHub), Ирина Димитрова (финансов директор във фонда), Светлан Станоев (председател 
на Института за предприемачи на Cisco Systems в България).  

LAUNCHub (Launch hub) e Seed & Acceleration фонд, подкрепен с менторска програма, който 
инвестира общо 9 милиона EUR в стартиращи компании, предимно от сектора на 
информационните и комуникационни технологии, от България и региона.  

LAUNCHub си партнира с един от най-успешните акселератори в Европа, Seedcamp, както и с 
Института за предприемачи на Cisco Systems в България. За международна подкрепа 
LAUNCHub разчита също и на Mozilla Web FWD и DreamIt Ventures.  

Освен инвестиции, LAUNCHub осигурява на екипите и менторска програма, чрез  която 
стартиращите предприемачи да развият идеите си по-бързо, с помощта на професионални 
съвети и напътствия от над 200 ментора от България и около 1200 от чужбина.  

LAUNCHub управлява 9 милиона по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed 
Financing” по холдинговия фонд на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за 
подкрепа на малки и средни предприятия).  

Акселераторската програма на LAUNCHub отваря т.н. прозорци за кандидатстване два - три 
пъти годишно и фонда избере около 15 екипа,  които кани на т.н. Дълъг уикенд (4 дни). След 
като се запознава отблизо с предприемачите и ги подготвя да презентират по най-добрия начин 

пред Инвестиционен комитет, фонда избира около 8-9 от екипите, които получават 
финансиране от 30 000 евро срещу дялово участие от 8-10%.  
По време на следващия “SEED” етап, което е и основния фокус на фонда, LAUNCHub 

предоставя последващо финансиране до 200 000 евро.  
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/gazoprovod-golemi-energijni-proekti-12726345?nt=10  
Брой думи: 514  

 
 
Резюме: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след като бъде 

изградена междусистемната газова връзка между България и Сърбия. Газопроводът със 
западната ни съседка ще е дълъг 150 км и е на стойност 80 млн. лв.  
Това заяви на пресконференция днес Евгения Харитонова, заместник-министър на 

икономиката, енергетиката и туризма, цитирана от БТА. Договорът за газова връзка между 
България и Сърбия бе подписан дни преди Коледа от премиерите Бойко Борисов и Ивица 
Дачич.  

 
Заглавие: Газопровод със Сърбия съживява Западна България  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след като бъде изградена 
междусистемната газова връзка между България и Сърбия. Газопроводът със западната ни 

съседка ще е дълъг 150 км и е на стойност 80 млн. лв.  
Това заяви на пресконференция днес Евгения Харитонова, заместник-министър на 
икономиката, енергетиката и туризма, цитирана от БТА. Договорът за газова връзка между 

България и Сърбия бе подписан дни преди Коледа от премиерите Бойко Борисов и Ивица 
Дачич.  
С изграждането на връзката обединяваме газовите пазари в региона и се свързваме с газовия 

хъб в Баумгартен, Австрия, посочи Харитонова. Страната ни ще се свърже и с хранилищата в 
Унгария, откъдето реално ще се осъществи диверсификация на доставчиците - ще получаваме 
газ от Централна Европа. Ние пък ще предоставим след 2014 г. средиземноморски и каспийски 

газ за Централна Европа, защото тогава вече ще функционира газовата връзка с Гърция, 
отбеляза заместник-министърът.  
Харитонова подчерта, че проектът за изграждане на интерконекторна връзка със Сърбия ще 

бъде в интерес на българските граждани, за да не се повтаря ситуацията от 2009 г., когато 
доставките на газ за страната бяха прекъснати. Затова още от 2010 г. започнаха сериозни 
усилия за проектиране и изграждане на интерконекторни връзки със съседните страни - само 

съществуването на такива връзки ще развие газовия пазар у нас, заяви тя.  
През декември миналата година е подписан меморандум със Сърбия, в който са очертани 
всички параметри по проекта, включително и финансирането, посочи Евгени Консулов, 

ръководител на проекта. Направени са проучвания на шест трасета, от които се е избрало най-
подходящото за газопровода. Предвижда се дължината на тръбата да е около 150 км, от които 
приблизително 60 км ще са на българска територия. Капацитетът за пренос през газопровода е 

2 млрд. куб. метра газ годишно.  
Засега не се предвижда изграждане на компресорна станция по газопровода, но при засилен 
интерес може в бъдеще да бъде построена, каза Консулов. Той посочи, че разх одите за 

предпроектното проучване са възлезли на 1 млн. лв. с ДДС, макар че договорът за реализация 
на проучването е бил на стойност 1 344 400 лв., като спестените средства ще бъдат използвани 
за реализацията на самия газопровод.  

Експертът Светлана Маринова отбеляза, че съвместно със Сърбия са съгласувани всички 
графици за изграждане на газопровода. Предстои избор на изпълнител, който да изработи 
окончателен технически проект, трябва да бъдат уредени и отношенията със собствениците на 

земи, през които ще премине газопроводът, каза тя. Предвижда се строителството да започне 
към края на 2013 г., като през октомври трябва да са ясни доставчиците на оборудване, а през 
юли 2015 г. трябва да има разрешение за ползване на съоръжението, очерта графика 

Маринова.  
За осъществяване на проекта са предвидени 48 млн. евро, които са прехвърлени от ОП 
"Регионално развитие" в ОП "Конкурентоспособност". За същинска инвестиционна дейност 

ще бъдат изразходвани около 80 млн. лв., а останалата част от сумата ще бъде разходвана за 
консултантски дейности, строителен надзор и други, каза Маринова. Предвидили сме всичко, 
което би могло да възникне допълнително, включително и разходи в случай на археологически 

находки, добави експертът.  

http://dnes.dir.bg/news/gazoprovod-golemi-energijni-proekti-12726345?nt=10
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Засега не е коментирано със Сърбия как ще се оперира връзката - най-вероятно всяка от 

страните ще има свой оператор на собствената си територия, уточни Маринова.  
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Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1699684  
Брой думи: 244  

 
 
Резюме: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 

връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 
предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 
"Регионално развитие".  

 
Заглавие: Газовата връзка със Сърбия готова през 2015 г., пренася по 2 млрд. кубика 
годишно  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 

връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 
предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 
"Регионално развитие".  

В срещата с медиите участваха заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Евгения Харитонова, както и ръководителите на проектите за предпроектно проучване и за 
същинското изграждане на тръбата Евгени Консулов и Светлана Маринова.  

Съществуването на реверсивни газови връзки със съседните държави ще съдейства за 
развитието на газовия пазар в България, каза зам. министър Харитонова. По нейните думи 
изграждането на българо-сръбската връзка ще свърже българската газопреносна система с 

газовия хъб в Баумгартен, Австрия и с газохранилищата в Унгария и ще осигури реална 
диверсификация на доставките на синьо гориво. Интерконекторът е фактор за повишаване 
сигурността на доставките както за българските потребители, така и за тези в Централна 

Европа.  
В резултат на предпроектното проучване е избран вариант на трасе на газопровода на 
българска територия, който е дълъг 61.6 км и преминава през общините Костинброд, 

Божурище, Сливница и Драгоман и завършва на българо-сръбската граница при Калотина. 
Минималният капацитет на тръбата е 2 млрд. куб. метра годишно.  
Проектът за българо-сръбска газова връзка е израз на държавната политика за сигурност на 

енергийните доставки. Същинското изграждане на съоръжението ще се финансира с 92.6 млн. 
лева от Оперативна програма "Конкурентоспособност" , стана ясно още по време на 
пресконференцията. Неотдавна България и Сърбия подписаха меморандум за разбирателство 

за изграждането на проекта и съгласуваха сроковете за пускането му в експлоатация.  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1699684
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1699690  
Брой думи: 244  

 
 
Резюме: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 

връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 
предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 
"Регионално развитие".  

 
Заглавие: Газовата връзка със Сърбия готова през 2015 година  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 
връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 

предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 
"Регионално развитие".  
В срещата с медиите участваха заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма 

Евгения Харитонова, както и ръководителите на проектите за предпроектно проучване и за 
същинското изграждане на тръбата Евгени Консулов и Светлана Маринова.  
Съществуването на реверсивни газови връзки със съседните държави ще съдейства за 

развитието на газовия пазар в България, каза зам. министър Харитонова. По нейните думи 
изграждането на българо-сръбската връзка ще свърже българската газопреносна система с 
газовия хъб в Баумгартен, Австрия и с газохранилищата в Унгария и ще осигури реална 

диверсификация на доставките на синьо гориво. Интерконекторът е фактор за повишаване 
сигурността на доставките както за българските потребители, така и за тези в Централна 
Европа.  

В резултат на предпроектното проучване е избран вариант на трасе на газопровода на 
българска територия, който е дълъг 61.6 км и преминава през общините Костинброд, 
Божурище, Сливница и Драгоман и завършва на българо-сръбската граница при Калотина. 

Минималният капацитет на тръбата е 2 млрд. куб. метра годишно.  
Проектът за българо-сръбска газова връзка е израз на държавната политика за сигурност на 
енергийните доставки. Същинското изграждане на съоръжението ще се финансира с 92.6 млн. 

лева от Оперативна програма "Конкурентоспособност" , стана ясно още по време на 
пресконференцията. Неотдавна България и Сърбия подписаха меморандум за разбирателство 
за изграждането на проекта и съгласуваха сроковете за пускането му в експлоатация.  

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1699690
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE1Mjs4Ng==  
Брой думи: 220  

 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  

 
Заглавие: Fibank подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд  
Подзаглавие: Банката ще предлага кредити с двойно по-ниска лихва  

Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 

предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 

инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение.  

Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 години.  
Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия” JEREMIE се осъществява чрез оперативна програма “Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 

Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа 
им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  
„Кредитирането на малкия и средния бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 

споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока”, заяви Гергана Праматарова, 
директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения” във Fibank.  
 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE1Mjs4Ng==
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/2015%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE

-%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-news40133.html  
Брой думи: 244  
 

 
Резюме: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 
връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 

предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 
"Регионално развитие". В срещата с медиите участваха заместник министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Евгения Харитонова, както и ръководителите на проектите за 

предпроектно проучване и за същинското изграждане на тръбата Евгени Консулов и Светлана 
Маринова.  
 

Заглавие: 2015: Българо-сръбската газова връзка готова  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 
връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 
предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 

"Регионално развитие". В срещата с медиите участваха заместник министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Евгения Харитонова, както и ръководителите на проектите за 
предпроектно проучване и за същинското изграждане на тръбата Евгени Консулов и Светлана 

Маринова.  
Съществуването на реверсивни газови връзки със съседните държави ще съдейства за 
развитието на газовия пазар в България, каза зам. министър Харитонова. По нейните думи 

изграждането на българо-сръбската връзка ще свърже българската газопреносна система с 
газовия хъб в Баумгартен, Австрия и с газохранилищата в Унгария и ще осигури реална 
диверсификация на доставките на синьо гориво. Интерконекторът е фактор за повишаване 

сигурността на доставките както за българските потребители, така и за тези в Централна 
Европа.  
В резултат на предпроектното проучване е избран вариант на трасе на газопровода на 

българска територия, който е дълъг 61.6 км и преминава през общините Костинброд, 
Божурище, Сливница и Драгоман и завършва на българо-сръбската граница при Калотина. 
Минималният капацитет на тръбата е 2 млрд. куб. метра годишно.  

Проектът за българо-сръбска газова връзка е израз на държавната политика за сигурност на 
енергийните доставки. Същинското изграждане на съоръжението ще се финансира с 92.6 млн. 
лева от Оперативна програма "Конкурентоспособност", стана ясно още по време на 

пресконференцията. Неотдавна България и Сърбия подписаха меморандум за разбирателство 
за изграждането на проекта и съгласуваха сроковете за пускането му в експлоатация.  
 

http://www.economynews.bg/2015%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-news40133.html
http://www.economynews.bg/2015%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-news40133.html
http://www.economynews.bg/2015%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-news40133.html
http://www.economynews.bg/2015%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-news40133.html
http://www.economynews.bg/2015%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-news40133.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.pariteni.bg  
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=83331  
Брой думи: 252  

 
 
Резюме: Банката ще дава инвестиционни и оборотни заеми на обща стойност 70 млн. евро, с 

лихвени нива, намалени с поне 50%  
 
Заглавие: ПИБ ще предлага кредити по JEREMIE  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката ще дава инвестиционни и оборотни заеми на обща стойност 70 млн. евро, с 

лихвени нива, намалени с поне 50%  
Първа инвестиционна банка АД (ПИБ - Fibank) ще предлага кредити по инициативата JEREMIE 
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), съобщиха от финансовата 

институция.  
Банката е подписала споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението 
на новия финансов продукт "Инструмент за предоставяне на финансиране чрез споделяне на 

риска" по инициативата. Fibank бе избрана за партньор на ЕИФ след подбор между общо 17 
кредитни институции.  
Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на обща 

стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%, твърдят от ПИБ.  
Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват и от по-ниски такси за 
обслужване. Заемът е за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а срокът за 

изплащане ще е до 10 години.  
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 

като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси, 
припомнят от ПИБ.  
"Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 

споразумението с ЕИФ е още една крачка напред  в тази посока", коментира Гергана 
Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във 
Fibank.  

 

http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=83331
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.speshno.info  
Връзка: http://www.speshno.info/news.php?id=218616  
Брой думи: 141  

 
 
Резюме: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 

строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 
построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 
дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  

 
Заглавие: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 
строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 

построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 
дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  
Стойността на целия проект е 60 млн. евро. Капацитетът на междусистемната газова връзка ще 

бъде 1, 8 млрд. куб. метра годишно. Газопроводът между България и Сърбия ще създаде 
възможност за пренос на газ в двете посоки с обем от 5 и половина до 9 и половина милиона 
кубика. Проектът ще влезе в експлоатация най-късно до края на 2015 година. 

Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по Оперативна програма 
Конкурентоспособност и е на стойност 48 млн. евро. Подготовката, проучването и 
проектирането за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия струва 854 

300 лева без ДДС.  
 

http://www.speshno.info/news.php?id=218616
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1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%

8E%D0%BB%D0%B8_2015.html  
Брой думи: 575  
 

 
Резюме: Проектът получи безвъзмездна финансова помощ ОП „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика“ в размер на 48 млн. евро  

 
Заглавие: Газовата връзка със Сърбия ще заработи през юли 2015  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Проектът получи безвъзмездна финансова помощ ОП „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика“ в размер на 48 млн. евро  

Междусистемната газова връзка със Сърбия, чийто строеж трябва да започне през 2013 г., ще 
започне да пренася синьо гориво от средата на 2015. Според двустранния меморандум за 
сътрудничество, подписан между България и Сърбия, разрешение за ползване на тръбата се 

очаква да бъде издадено към 31 юли 2015 г. Общата дължина на трасето е около 150 км на 
територията на двете страни.  
Гарантиране на енергийната сигурност  

По думите на зам.- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова 
всички срокове за оценка, проектиране и изпълнение на тръбата ще бъдат изпълнени, тъй като 
това е ключов проект за министерството.  

„Изграждането на газовата връзка със Сърбия и на тази с Румъния, която ще заработи през 
2013 г., ще допринесе за развиването на газопреносната мрежа и газовия пазар в България“, 
каза Харитонова.  

„Целта на проекта е да гарантира сигурността на енергийните доставки и да се избегнат 
ситуации като тази през зимата на 2009, когато газовият спор между Русия и Украйна доведе до 
спиране на газа за България“, заяви Евгени Консулов, който е ръководител на проекта.  

Четири са предварително предложените и подробно разгледани опции за трасе на българо-
сръбската газова връзка. Началните и крайните точки и на четирите трасета са еднакви – 
съответно при Нови Искър и при Калотина. Две от трасетата са били изключени, тъй като са 

преминавали през защитени зони.  
Според Консулов целта на проекта е да съчетае най-добрите екологични и икономически 
показатели и затова е избрано трасе, което е паралелно на съществуващия газопровод до 

Перник, а след това следва главната пътна артерия до сръбската граница. Дължината на 
планирания газопровод с капацитет 2 млрд. куб. м годишно, който ще преминава през 
общините Сливница, Костинброд и Драгоман, е 61,6 км.  

„Планирали сме да има отклонения за снабдяване с природен газ при Сливница, Драгоман и 
Годеч, но се отказахме от изграждането на компресорна станция при Драгоман. Този вариант 
бе отхвърлен, тъй като не се очаква повишаване на потреблението много над капацитета на 

тръбата, а при бъдещо развитие на газопроеносната мрежа такава станция винаги може да 
бъде изградена“, заяви Консулов.  
Европейско безвъзмездно финансиране  

Консулов допълни още, че изборът на едно от по-кратките трасета, което дублира 
съществуващ газопровод и не преминава през защитени от „Натура 2000“ зони, е намалило 
значително стойността на проекта „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на 

междусистемна газова връзка България - Сърбия“. В резултат от предварително предвидените 
5 млн. лв., цената за предпроектното проучване, извършено от „Газтек БГ“, е спаднала до 1 344 
400 лв. с ДДС.  

Проектът получи безвъзмездна финансова помощ ОП „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика“ в размер на 48 млн. евро.  
„На практика над 99% от стойността на проекта на българска територия – 92,6 млн. лв., се 

покрива от безвъзмездното финансира не по ОП „Конкурентноспособност“, за което МИЕТ е 
бенефициент“ заяви Светлана Маринова началник на отдел "Правно-нормативен" в МИЕТ.  

http://www.publics.bg/bg/news/9547/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%8E%D0%BB%D0%B8_2015.html
http://www.publics.bg/bg/news/9547/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%8E%D0%BB%D0%B8_2015.html
http://www.publics.bg/bg/news/9547/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%8E%D0%BB%D0%B8_2015.html
http://www.publics.bg/bg/news/9547/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%8E%D0%BB%D0%B8_2015.html
http://www.publics.bg/bg/news/9547/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%8E%D0%BB%D0%B8_2015.html
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Сърбия гарантира инвестицията си  

Меморандум за сътрудничество между двете страни е бил подписан на 14 декември, като в 
него са уточнени всички параметри на проекта.  
„Подписването на този меморандума гарантира, че и двете страни ще осигурят и изпълнят 

инвестиционните си намерения. Имаме само работни данни за стойността на интерконектора 
на сръбска територия, които в момента не можем да потвърдим, но сме информирани, че  част 
от средствата ще бъдат осигурени от „Сърбиягаз“. Всички срокове ще бъдат спазени“, увери 

Маринова.  
По думите й предстои да бъде уточнено кой ще управлява газовата връзка, като не е 
обсъждана възможността за съвместно българо-сръбско дружество.  
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Брой думи: 206  

 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова 

прогнозира, че инвеститорският интерес в Западна България ще се повиши, след като бъде 
изградена междусистемната газова връзка между България и Сърбия. С изграждането на 
връзката обединяваме газовите пазари в региона и се свързваме с газовия хъб в Баумгартен, 

Австрия, посочи Харитонова.  
 
Заглавие: Междусистемната газова връзка България-Сърбия ще повиши инвеститорския 

интерес  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова 
прогнозира, че инвеститорският интерес в Западна България ще се повиши, след като бъде 
изградена междусистемната газова връзка между България и Сърбия. С изграждането на 

връзката обединяваме газовите пазари в региона и се свързваме с газовия хъб в Баумгартен, 
Австрия, посочи Харитонова. Страната ни ще се свърже и с хранилищата в Унгария, откъдето 
реално ще се осъществи диверсификация на доставчиците - ще получаваме газ от Централна 

Европа. Ние пък ще предоставим след 2014 г. средиземноморски и каспийски газ за Централна 
Европа, защото през 2014 г. вече ще функционира газовата връзка с Гърция, отбеляза 
заместник-министърът. Евгени Консулов, ръководител на проекта за изграждане на 

интерконекторна връзка със Сърбия, посочи, че са били направени проучвания на шест 
трасета, от които се е избрало най-подходящото за газопровода. Предвижда се дължината на 
тръбата да е около 150 км, от които приблизително 60 км ще са на българска територия. 

Капацитетът за пренос през газопровода е 2 млрд. куб. метра газ годишно. За осъществяване 
на проекта са предвидени 48 млн. евро, които са прехвърлени от ОП "Регионално развитие" в 
ОП "Конкурентоспособност". За същинска инвестиционна дейност ще бъдат изразходвани 

около 80 млн. лв., а останалата част от сумата ще бъде разходвана за консултански дейности, 
строителен надзор и други.  
 

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/0301-1.aspx
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Резюме: До 6 януари предприемачи от България и региона могат да кандидатстват за 

финансиране в рамките на 30 000 евро  
Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все още 
няколко дни до 6-ти януари 2013 г. да кандидатстват за Акселераторската програма на фонда 

LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.  
 
Заглавие: Остават броени дни за кандидатстване по фонда LAUNCHub  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До 6 януари предприемачи от България и региона могат да кандидатстват за 

финансиране в рамките на 30 000 евро  
Предприемачите, които търсят финансиране за своята технологична идея имат все още 
няколко дни до 6-ти януари 2013 г. да кандидатстват за Акселераторската програма на фонда 

LAUNCHub и да получат 30 000 евро срещу дялово участие в компанията си.  
Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник на сайта на 
LAUNCHub (www.launchub.com), който засяга основни теми около екипа, потенциала и прогреса 

на бизнес идеята. След приключване на този процес, кандидатите получават обратна връзка в 
рамките на две седмици. Пре-селектираните биват интервюирани и ако отговорят на 
първоначалните изисквания за финансиране биват поканени на т.н. Long Weekend, планиран за 

началото на февруари. В края на този “дълъг уикенд”, след работа с екипите и т.н. pitching или 
представяне на тяхната бизнес идея в рамките на няколко минути, Инвестиционния комитет на 
LAUNCHub избира кои проекти да бъдат финансирани.  

Самата Акселераторска програма се очаква да стартира в средата на март 2013 г., а процеса за 
кандидатстване е отворен за екипи от България и региона с идеи в сферата на 
Информационните и комуникационни технологии. Освен финансиране, одобрените екипи 

участват и в менторската програма на LAUNCHub, която цели да осигури по-бърз растеж на 
компаниите, чрез споделяне на опит и откриване на нови партньорства. При одобрение за 
Акселераторската програма и постигане на бързи резултати, стартиращите бизнеси могат да 

получат и последващо финансиране до 200 000 евро.  
Досега фондът LAUNCHub е инвестирал в общо 15 компании, 8 от които са получили т.н. 
Acceleration финансиране от 30 000 евро, а останалите 6 – т.н. SEED финансиране до 200 000 

евро. Сред тези компании са Coherent Labs, Imagga, iMediaShare, Ucha.se, Cinematic, Useful at 
Night, Rankur, StorPool и др.  
Повече за LAUNCHub Seed & Acceleration фонд:  

LAUNCHub (Launch hub) e Seed & Acceleration фонд, подкрепен с менторска програма, който 
инвестира общо 9 милиона EUR в стартиращи компании, предимно от сектора на 
информационните и комуникационни технологии, от България и региона.  

LAUNCHub си партнира с един от най-успешните акселератори в Европа, Seedcamp, както и с 
Института за предприемачи на Сиско в България. За международна подкрепа LAUNCHub 
разчита също и на Mozilla Web FWD и DreamIt Ventures.  

Освен инвестиции, LAUNCHub осигурява на екипите и менторска програма, чрез която 
стартиращите предприемачи да развият идеите си по-бързо, с помощта на професионални 
съвети и напътствия от над 200 ментора от България и около 1200 от чужбина.  

LAUNCHub управлява 9 милиона по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed 
Financing” по холдинговия фонд JEREMIE. Акселераторската програма на LAUNCHub отваря 
т.н. прозорци за кандидатстване два - три пъти годишно и фонда селектира около 15 екипа, 

които кани на т.н. Дълъг уикенд (4 дни). След като се запознава отблизо с предприемачите и ги 
подготвя да презентират по най-добрия начин пред Инвестиционен комитет, фонда избира 
около 8-9 от екипите, които получават финансиране от 30 000 евро срещу дялово участие от 8-

10%.  
По време на следващия “SEED” етап, което е и основния фокус на фонда, LAUNCHub 
предоставя последващо финансиране до 200 000 евро.  

Повече за Инвестициония комитет на LAUNCHub:  

http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=346282&df=45&dflid=3
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Разширеният Инвестиционен комитет на фонда LAUNCHub се състои от няколко основни типа 

бизнес специалисти.  
Представителите на други акселератори са: Решма Сохони, партньор в “Seedcamp”, Паскал 
Финет, Директор на програмата на “Mozilla WebFWD”, Пол Брагел, партньор в “i/o Ventures” и 

Кери Ръп, Управляващ партньор в “DreamIt Ventures”.  
Вторият тип са успешни предприемачи от България, като Светозар Георгиев (съизпълнителен 
директор на “Телерик”, Елвин Гури (съосновател на ”Джет Файненс” и текущ изпълнителен 

директор на “Ривърстикс кепитъл”), Антон Титов (съосновател на сайта hotfile), Адел Закут 
(основател на сайта openbuildings.com и clippings.com), Костадин Йорданов, изпълнителен 
директор на “Бианор”, Бостян Спетич изпълнителен директор на “Земанта”.  

Други ценни членове на комитета са успешни корпоративни лидери и ангели инвеститори като 
Гати ал Джебури (Изпълнителен директор на LUKOIL Mid East Ltd.), Христо Манов 
(Вицепрезидент на групата компании на “Avon” за Централна и Източна Европа), Боян Калчев 

(Изпълнителен директор и финансов директор на бТВ Медия груп, част от CME/Про ТВ), 
Ивайло Вътев (Изпълнителен директор ”Аурубис”).  
Секторът на инвестиционното банкерство е представен от Драган Маноев (Директор на 

“Lazard”, Сан Франциско), Иван Димов (бивш Прецедател на Борда на Директорите на Нет 
Инфо), Мартин Корбмашер (бивш регионален управител на “CSFB Germany”).  
Членовете от екипа на LAUNCHub, които също участват в Инвестиционният комитет – Йенс 

Миелшоф (председател на фонда “beta plus”), Тодор Брешков и Любен Белов (управляващи 
партньори в LAUNCHub), Ирина Димитрова (финансов директор във фонда), Светлан Станоев 
(председател на Института за предприемачи на Сиско в България).  
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=472212  
Брой думи: 418  

 
 
Резюме: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след като бъде 

изградена междусистемната газова връзка със Сърбия. Това заяви на пресконференция зам. -
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. Договорът за 
инфраструктурното съоръжение бе подписан дни преди Коледа от двамата премиери Бойко 

Борисов и Ивица Дачич. Газопроводът ще е дълъг 150 км. и ще струва 80 млн. лева.  
 
Заглавие: Газовата връзка със Сърбия ще повиши инвестициите в Западна България  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ще се повиши инвеститорският интерес в Западна България, след като бъде изградена 

междусистемната газова връзка със Сърбия. Това заяви на пресконференция зам. -министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. Договорът за инфраструктурното 
съоръжение бе подписан дни преди Коледа от двамата премиери Бойко Борисов и Ивица 

Дачич. Газопроводът ще е дълъг 150 км. и ще струва 80 млн. лева.  
„С изграждането на връзката обединяваме газовите пазари в региона и се свързваме с газовия 
хъб в Баумгартен, Австрия“, посочи още Харитонова. Страната ни ще се свърже и с 

хранилищата в Унгария, откъдето реално ще се осъществи диверсификация на доставчиците, 
получавайки синьо гориво от Централна Европа. Ние пък ще предоставим след 2014 г. 
средиземноморски и каспийски газ за Централна Европа, защото тогава вече ще функционира 

газовата връзка с Гърция.  
Харитонова бе категорична, че проектът за интерконекторна връзка със Сърбия ще бъде в 
интерес на българските граждани, за да не се повтаря ситуацията от 2009 г., когато доставките 

за страната ни бяха прекъснати поради икономически спорове между Украйна и Русия.  
"Поради тази причина още през 2010 г. започнаха сериозни усилия за проектиране и 
изграждане на интерконекторни връзки със съседните страни. Само същ ествуването на такива 

връзки ще развие газовия пазар у нас", заяви още зам.-министър Харитонова.  
Ръководителят на проекта Евгени Консулов припомни, че през декември миналата година е 
подписан меморандум със Сърбия, в който са очертани всички параметри, включително и 

финансирането. Тръбата ще е с дължина около 150 км, от които приблизително 60 км ще са на 
българска територия, а капацитетът за пренос през газопровода е 2 млрд. куб. метра газ 
годишно. Над 1 млн. лв. е струвало предпроектното проучване, макар че договорът за 

реализация на проучването е бил на стойност 1 344 400 лева. Спестените средства ще бъдат 
използвани за реализацията на самия газопровод.  
Предстои избор на изпълнител, който да изработи окончателен технически проект, трябва да 

бъдат уредени и отношенията със собствениците на земи, през които ще премине тръбата. 
Предвижда се строителството да започне към края на 2013 г., като през октомври трябва да са 
ясни доставчиците на оборудване, а през юли 2015 г. трябва да има разрешение за ползване 

на съоръжението.  
За осъществяване на проекта са предвидени 48 млн. евро, които са прехвърлени от 
Оперативна програма "Регионално развитие" в "Конкурентоспособност". За същинска 

инвестиционна дейност ще бъдат изразходвани около 80 млн. лв., а останалата част от сумата 
ще бъде разходвана за консултантски дейности, строителен надзор и други. Засега обаче не е 
коментирано със Сърбия как точно ще се оперира връзката, като най-вероятно всяка от 

страните ще има свой оператор на собствената си територия.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=472212
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/fibank-se-vkliuchva-v-iniciativata-jeremie-732356.html  
Брой думи: 222  

 
 
Резюме: Банката подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд и ще предложи 70 

млн. евро кредити с двойно по-ниска лихва  
 
Заглавие: Fibank се включва в инициативата JEREMIE  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE. Fibank бе 
избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции. 

Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 
инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 

и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 
Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 години. 

Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 
като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  

„Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока" - заяви Гергана Праматарова, 
директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във Fibank.   

 

http://b2bnews.bg/index.php/fibank-se-vkliuchva-v-iniciativata-jeremie-732356.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/pib-se-vkliuchva-v-jeremie-732517.html  
Брой думи: 182 

 
 
Резюме: ТБ Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE.  
 

Заглавие: ПИБ се включва в JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: ТБ Първа инвестиционна банка АД подписа споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за предоставяне на 
финансиране чрез споделяне на риска” по инициативата JEREMIE. Fibank бе избрана за 

партньор след конкурентен подбор между общо 17 кредитни институции. 
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 
инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 

намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 
Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 

срокът на заемите ще бъде до 10 години. 
Предоставеното финансиране по инициативата “Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия”, JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 

“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 

като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.   
 

http://b2bnews.bg/index.php/pib-se-vkliuchva-v-jeremie-732517.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/fibank-podpisa-sporazumenie-s-evropeiskiq-investicionen-fond-
732557.html  

Брой думи: 225  
 
 

Резюме: София. Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE, научи 

"Стандарт нюз".  
 
Заглавие: Fibank подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE, научи 
"Стандарт нюз". Fibank е била избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между 

общо 17 кредитни институции. 
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 
инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 

намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 
Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 

срокът на заемите ще бъде до 10 г. 
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 
Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа 

им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси. 
"Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока", коментира Гергана 

Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във 
Fibank. 
 

http://b2bnews.bg/index.php/fibank-podpisa-sporazumenie-s-evropeiskiq-investicionen-fond-732557.html
http://b2bnews.bg/index.php/fibank-podpisa-sporazumenie-s-evropeiskiq-investicionen-fond-732557.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/ochakva-se-gazovata-vruzka-sus-surbiq-da-e-gotova-prez-
lqtoto-na-2015-a-732727.html  

Брой думи: 356 
 
 

Резюме: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в 
края на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна 
нормативна дейност" от икономическото ведомство.  

 
Заглавие: Очаква се газовата връзка със Сърбия да е готова през лятото на 2015-а  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Газовата междусистемна връзка между България и Сърбия трябва да бъде готова в края 
на юли 2015 година. Това каза Светлана Маринова началник на отдел „Правна нормативна 

дейност" от икономическото ведомство. Тръбата на наша територия ще бъде дълга малко над 
61 км и изграждането й ще струва над 92 млн. лева. 99,19 на сто от средствата ще бъдат 
осигурени от Оперативна програма „Конкурентоспособност". Изграждането на 

междусистемната връзка има за цел да подсигури доставките на газ при кризи, като тази от 
2009 година, когато Русия спря синьото гориво за Украйна. Също така ще осигури нов източник 
на доставки на газ освен Русия. 

Зам.-икономическият министър Евгения Харитнова подчерта, че връзката ще привлече 
инвеститори в Западна България, което ще допринесе за развитието на общини, намиращи се в 
най-бедния регион в страната. 

За изграждането на връзката няма да бъде нужна оценка на влиянието върху околната, каза 
ръководителят на проекта Евгени Консулов и посочи трасето, по което ще минава тя: Нови 
Искър-община Сливница- община Драгоман – община Костинброд - Калотина. Предвидени са 

отклонения за снабдяване с газ на общините Сливница, Драгоман и Годеч, обясни Консулов. 
„Транспортен коридор, максимално съвместен със съществуващия газопровод за град Перник", 
каза той. И допълни, че за столичните райони Нови Искър, Надежда и Връбница няма да има 

въвеждане на допълнителни ограничения в статута на земята или промяна в установеното й 
настоящо ползване, защото се предлага припокриване на охранната зона на новопроектирания 
газопровод със сервитута на съществуващия, каза още Консулов.  

В бюджета за тръбата са предвидени и средства на стойност 2 млн. лева, ако по време на 
изграждането й бъдат открити археологически находки. След приключването на 
предпроектното проучване трябва да се започне процедура за разрешение за строеж, да са 

ясни доставчиците на оборудване, да получи разрешение за строеж, да се възложи 
строителството. Очаква се да се получи разрешение за ползване на връзката на 31 юли 2015 
година, каза Светлана Маринова. 

Тръбата в Сърбия ще бъде дълга около стотина километра. Няма опасност западната ни 
съседка да забави проекта, тъй като в меморандума, подписан между двете държави, са 
посочени източниците на финансиране. За Сърбия това са неусвоени средства от 

предприсъединителните програми и от заем, теглен от Европейската банка за възстановяване 
и развитие.  
 

http://b2bnews.bg/index.php/ochakva-se-gazovata-vruzka-sus-surbiq-da-e-gotova-prez-lqtoto-na-2015-a-732727.html
http://b2bnews.bg/index.php/ochakva-se-gazovata-vruzka-sus-surbiq-da-e-gotova-prez-lqtoto-na-2015-a-732727.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/purva-investicionna-banka-shte-predlaga-krediti-po-iniciativata-
jeremie-732834.html  

Брой думи: 257  
 
 

Резюме: Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на 
обща стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%  
 

Заглавие: Първа инвестиционна банка ще предлага кредити по инициативата JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на 
обща стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%  
Първа инвестиционна банка АД (ПИБ - Fibank) ще предлага кредити по инициативата JEREMIE 

(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), съобщиха от финансовата 
институция. Банката е подписала споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 
изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за предоставяне на финансиране чрез 

споделяне на риска" по инициативата.  
Fibank е избрана за партньор на ЕИФ след подбор между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на обща 

стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%, твърдят от ПИБ. Освен от по-
ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват и от по-ниски такси за обслужване. 
Заемът е за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а срокът за изплащане 

ще е до 10 години. 
"Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока", коментира Гергана 

Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във 
Fibank. 
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 

националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 
като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси, 
припомнят от ПИБ.  

 

http://b2bnews.bg/index.php/purva-investicionna-banka-shte-predlaga-krediti-po-iniciativata-jeremie-732834.html
http://b2bnews.bg/index.php/purva-investicionna-banka-shte-predlaga-krediti-po-iniciativata-jeremie-732834.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.tv7.bg  
Връзка: http://tv7.bg/news/bulgaria/9587952.html  
Брой думи: 236  

 
 
Резюме: Това обяви зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения 

Харитонова  
Изграждането на газова връзка със Сърбия до средата на 2015 г. ще обедини пазарите ни и ще 
ни осигури достъп до хранилищата на синьо гориво в Унгария.  

 
Заглавие: Газова връзка със Сърбия – до средата на 2015 г.  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Това обяви зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения 
Харитонова  

Изграждането на газова връзка със Сърбия до средата на 2015 г. ще обедини пазарите ни и ще 
ни осигури достъп до хранилищата на синьо гориво в Унгария. Това обяви зам. -министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. По този начин България ще може да 

избира доставчик на суровината, независимо от договорите си с "Газпром". Очаква се цената на 
проекта в българския му участък да е около 80 млн. лв., като 99% от средствата ще бъдат 
предоставени от ОП "Конкурентоспособност".  

Европейските ни партньори са се погрижили и за сръбската част на трасето. За строителните 
работи ще се използват неусвоени средства по предприсъединителните фондове за Сърбия и 
част от заема на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за компанията 

"Сърбия газ". Според зам.- министъра на икономиката и енергетиката Евгения Харитонова 
развитието на електропреносната мрежа на България изпреварва развитието на 
газопреносната мрежа, което е предпоставка за дисбаланс в енергийната ни система. Не 

случайно и една от причините за отстраняването на Трайчо Трайков като ресорен министър бе 
забавянето на проектите за газови връзки със съседните страни.  
Харитонова отбеляза още, че новият газопровод ще свърже страната ни с газовите възли в 

Централна Европа, разположени в Австрия и Унгария и едва тогава ще можем да говорим за 
нормален газов пазар у нас. Според нея новата газова връзка ще повиши инвеститорския 
интерес в Западна България, който според проучванията е най-бедният регион в страната.  

 

http://tv7.bg/news/bulgaria/9587952.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.varnapress.net  
Връзка: http://varnapress.net/eco/295646/#respond  
Брой думи: 17  

 
 
Резюме: Банката подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд и ще предложи 70 

млн. евро кредити с двойно по-ниска лихва  
 
Заглавие: Fibank се включва в инициативата JEREMIE  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд и ще предложи 70 

млн. евро кредити с двойно по-ниска лихва  
 

http://varnapress.net/eco/295646/#respond
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.nbtv.bg  
Връзка: http://www.nbtv.bg/?page=news-details&instanceID=29126  
Брой думи: 298  

 
 
Резюме: Предпроуктното проучване за изграждане на газова връзка между България и Сърбия 

вече е факт и може да се пристъпи към процедурите по изграждане на трасето. Това обясниха 
в Министерството на икономиката енергетиката и туризма. Зам.-министърът Евгения 
Хаританова обясни, че новиата тръба ще свърже страната ни с газовите възли в Централна 

Европа разположени в Австрия и Унгария. Ръководителят на предпроектното проучване от 
страна на министерството Евгени Консулов заяви, че капацитетът на новата връзка ще  бъде 2 
млрд. куб. Метра годишно.  

 
Заглавие: Газова връзка между България и Сърбия  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Предпроуктното проучване за изграждане на газова връзка между България и Сърбия 
вече е факт и може да се пристъпи към процедурите по изграждане на трасето. Това обясниха 

в Министерството на икономиката енергетиката и туризма. Зам.-министърът Евгения 
Хаританова обясни, че новиата тръба ще свърже страната ни с газовите възли в Централна 
Европа разположени в Австрия и Унгария. Ръководителят на предпроектното проучване от 

страна на министерството Евгени Консулов заяви, че капацитетът на новата връзка ще бъде 2 
млрд. куб. Метра годишно. Тръбата ще има разклонения към три български града - Сливница, 
Годеч и Драгоман, които по този начин би могло да бъдат газифицирани. Избраното измежду 

четири трасета не минава през защитени територии и не се налага изработката на екологична 
оценка за вреда и риск към природата, обясниха от министерството. Маршрутът му започва от 
газовия възел в Нови Искър и преминава северно от София през общините Костинброд, 

Сливница и Драгоман. Дължината до сръбската граница е около 60 км, а в Сърбия 100.  
Очаква се цената на проекта в българския му участък да е около 92 600 000 лв., като 99% от 
средствата ще бъдат предоставено от ОП „Конкурентоспособност", каза Светлана Маринова. 

В началото на 2014 г. може да започне същинското изграждане на трасето, като газ по тръбата 
ще потече на 31 юли 2015 г. До този момент не се знае обаче кой ще е операторът за българска 
страна. Това е важен въпрос, защото би могло да подскаже оскъпяването на продукта. Виси и 

отговорът на въпроса дали от Сърбия наистина ще се стигне до връзка с газовото 
разпределение на Австрия и хранилището в Унгария, защото до този момент няма информация 
тя да е плодписана. Няма и кой да отговори на въпроса, дали наистина тази връзка ще ни 

диверсифицира от руското синьо гориво, защото и Австрия и Унгария все пак ползват газ от 
Газпром.  
 

http://www.nbtv.bg/?page=news-details&instanceID=29126
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.kanal3.bg  
Връзка: http://kanal3.bg/?p=37279  
Брой думи: 212  

 
 
Резюме: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 

връзка.  
Това стана ясно по време на пресконференция по повод приключването на предпроектното 
проучване на интерконектора, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“.  

 
Заглавие: През 2015 г. трябва да започне експлоатацията на газовата връзка България -
Сърбия  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 

връзка.  
Това стана ясно по време на пресконференция по повод приключването на предпроектното 
проучване на интерконектора, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“. В 

срещата с медиите участваха зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Евгения Харитонова, както и ръководителите на проектите за предпроектно проучване и за 
същинското изграждане на тръбата Евгени Консулов и Светлана Маринова.  

„Съществуването на реверсивни газови връзки със съседните държави ще съдейства за 
развитието на газовия пазар в България“, каза зам.-министър Харитонова. По нейните думи, 
изграждането на българо-сръбската връзка ще свърже българската газопреносна система с 

газовия хъб в Баумгартен, Австрия и с газохранилищата в Унгария. Така България ще си 
осигури реална диверсификация на доставките на синьо гориво. Интерконекторът е фактор за 
повишаване сигурността на доставките както у нас, така и за тези в Централна Европа.  

В резултат на предпроектното проучване е избран вариант на трасе на газопровода на 
българска територия, който е дълъг 61.6 км и преминава през общините Костинброд, 
Божурище, Сливница, Драгоман, Годеч и завършва на българо-сръбската граница при 

Калотина. Минималният капацитет на тръбата е 2 млрд.куб.м. годишно.  
Проектът за българо-сръбска газова връзка е израз на държавната политика за сигурност на 
енергийните доставки. Същинското изграждане на съоръжението ще се финансира с 48 млн. 

евро от Оперативна програма „Конкурентоспособност“.  
 

http://kanal3.bg/?p=37279
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/56222-fibank-podpisa-sporazumenie-s-eif  
Брой думи: 221  

 
 
Резюме: Първа инвестиционна банка (Fibank) подписа споразумение с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE.  
 

Заглавие: Fibank подписа споразумение с ЕИФ  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Първа инвестиционна банка (Fibank) подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за 
предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска" по инициативата JEREMIE.  

Fibank бе избрана за партньор на ЕИФ след конкурентен подбор между общо 17 кредитни 
институции.  
Продуктът е иновативен за българския пазар и ще позволи на Fibank да предоставя 

инвестиционни и оборотни кредити на обща стойност от 70 млн. евро на лихвени нива, 
намалени с поне 50%. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват 
и от значително по-ниски такси за обслужване, както и облекчени условия за обезпечение. 

Продуктът е предназначен за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а 
срокът на заемите ще бъде до 10 години.  
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 

малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 

националния бюджет.  
Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй като улеснява достъпа 
им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси.  

„Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока" - заяви Гергана Праматарова, 
директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във Fibank.  

 

http://fakti.bg/biznes/56222-fibank-podpisa-sporazumenie-s-eif
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/56242-2015-g-zapochva-eksploataciata-gazova-vrazka-sas-sarbia  
Брой думи: 242  

 
 
Резюме: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 

връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 
предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 
"Регионално развитие".  

 
Заглавие: 2015 г. започва експлоатацията газова връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: До средата на 2015 г. трябва да започне експлоатацията на българо-сръбската газова 
връзка. Това стана ясно по време на пресконференция в МИЕТ по повод приключването на 

предпроектното проучване на интерконектора, финансирано от Оперативна програма 
"Регионално развитие". В срещата с медиите участваха заместник-министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Евгения Харитонова, както и ръководителите на проектите за 

предпроектно проучване и за същинското изграждане на тръбата Евгени Консулов и Светлана 
Маринова.  
Съществуването на реверсивни газови връзки със съседните държави ще съдейства за 

развитието на газовия пазар в България, каза зам.-министър Харитонова. По нейните думи 
изграждането на българо-сръбската връзка ще свърже българската газопреносна система с 
газовия хъб в Баумгартен, Австрия и с газохранилищата в Унгария и ще осигури реална 

диверсификация на доставките на синьо гориво. Интерконекторът е фактор за повишаване 
сигурността на доставките както за българските потребители, така и за тези в Централна 
Европа.  

В резултат на предпроектното проучване е избран вариант на трасе на газопровода на 
българска територия, който е дълъг 61.6 км и преминава през общините Костинброд, 
Божурище, Сливница и Драгоман и завършва на българо-сръбската граница при Калотина. 

Минималният капацитет на тръбата е 2 млрд. куб. метра годишно.  
Проектът за българо-сръбска газова връзка е израз на държавната политика за сигурност на 
енергийните доставки. Същинското изграждане на съоръжението ще се финансира с 48 млн. 

евро от Оперативна програма "Конкурентоспособност", стана ясно още по време на 
пресконференцията. Неотдавна България и Сърбия подписаха меморандум за разбирателство 
за изграждането на проекта и съгласуваха сроковете за пускането му в експлоатация.  

 

http://fakti.bg/biznes/56242-2015-g-zapochva-eksploataciata-gazova-vrazka-sas-sarbia


 

 

73 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

/4
/2

0
1
3
 

Дата: 03.01.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57299  
Брой думи: 256  

 
 
Резюме: Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на 

обща стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%  
 
Заглавие: Първа инвестиционна банка ще предлага кредити по инициативата JEREMIE  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на 

обща стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%  
Първа инвестиционна банка АД (ПИБ - Fibank) ще предлага кредити по инициативата JEREMIE 
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), съобщиха от финансовата 

институция. Банката е подписала споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 
изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за предоставяне на финансиране чрез 
споделяне на риска" по инициативата.  

Fibank е избрана за партньор на ЕИФ след подбор между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на обща 
стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%, твърдят от ПИБ. Освен от по-

ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват и от по-ниски такси за обслужване. 
Заемът е за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а срокът за изплащане 
ще е до 10 години.  

"Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока", коментира Гергана 
Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във 

Fibank.  
Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд  за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 

като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси, 
припомнят от ПИБ.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57299
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.tvevropa.com  
Връзка: http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/80975  
Брой думи: 139  

 
 
Резюме: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 

строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 
построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 
дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  

 
Заглавие: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Приключва предпроектното проучване на българо-сръбската газова връзка. Очаква се 
строителството на съоръжението да започне още в началото на тази година. След 

построяването на газовата връзка страната ни ще има достъп през Сърбия до газовия пазар 
дори на Унгария, а оттам до този от Северно море.  
Стойността на целия проект е 60 млн. евро. Капацитетът на междусистемната газова връзка ще 

бъде 1,8 млрд. куб. метра годишно. Газопроводът между България и Сърбия ще създаде 
възможност за пренос на газ в двете посоки с обем от 5 и половина до 9 и половина милиона 
кубика. Проектът ще влезе в експлоатация най-късно до края на 2015 година.  

Българската част ще бъде изградена с безвъзмездна помощ на ЕС по Оперативна програма 
Конкурентоспособност и е на стойност 48 млн.евро. Подготовката, проучването и 
проектирането за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия струва 854 

300 лева без ДДС.  
 

http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/80975
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/80_mln_leva_za_bylgarskiq_uchastyk_ot_gazovata_vryzka_

sys_syrbiq/  
Брой думи: 203  
 

 
Резюме: Според предварителните прогнози проектът ще бъде завършен до 31 юли 2015.  
До средата на 2015 година ще бъде готова газовата връзка между България и Сърбия.  

 
Заглавие: 80 млн. лева за българския участък от газовата връзка със Сърбия  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Според предварителните прогнози проектът ще бъде завършен до 31 юли 2015.  
До средата на 2015 година ще бъде готова газовата връзка между България и Сърбия. По този 

начин България ще има достъп до хранилищата на природен газ в Централна Европа, заяви 
пред журналисти заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения 
Харитонова.  

Българският участък от тръбата ще бъде изграден с европейски средства: предпроектното 
проучване с пари от програма „Регионално развитие“, а самото изграждане на съоръжението 
със средства от програма „Конкурентоспособност“.  

Прогнозната цена на строежа на българския участък от трасето е 80 милиона лева.  
Сръбският участък ще бъде финансиран с пари от предприсъединителните фондове и 
Европейската банка за възстановяване и развитие. Капацитетът на съоръжението ще бъде 2 

милиарда кубически метра газ годишно.  
Изграждането на българо-сръбската газова връзка ще повиши инвеститорския интерес в 
Западна България, който според проучванията е най-бедният регион в страната, убедени са 

експертите от икономическото министерство.  
През 2014 година трябва да бъде реализиран газовият интерконектор с Гърция, който ще 
свърже България със Средиземноморския и Каспийския пазар на газ. Идеята за 

интерконекторите със съседните страни се появи след газовата криза у нас през януари 2009 
година. На този етап връзката с Румъния е в най-напреднал стадий и се очаква да бъде готова 
до няколко месеца.  

 

http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/80_mln_leva_za_bylgarskiq_uchastyk_ot_gazovata_vryzka_sys_syrbiq/
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/80_mln_leva_za_bylgarskiq_uchastyk_ot_gazovata_vryzka_sys_syrbiq/
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.economymagazine.bg  
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Брой думи: 252  

 
 
Резюме: Банката ще дава инвестиционни и оборотни заеми на обща стойност 70 млн. евро, с 

лихвени нива, намалени с поне 50%  
 
Заглавие: ПИБ ще предлага кредити по JEREMIE  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката ще дава инвестиционни и оборотни заеми на обща стойност 70 млн. евро, с 

лихвени нива, намалени с поне 50%  
Първа инвестиционна банка АД (ПИБ - Fibank) ще предлага кредити по инициативата JEREMIE 
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), съобщиха от финансовата 

институция. Банката е подписала споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 
изпълнението на новия финансов продукт "Инструмент за предоставяне на финансиране чрез 
споделяне на риска" по инициативата. Fibank бе избрана за партньор на ЕИФ след подбор 

между общо 17 кредитни институции.  
Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на обща 
стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%, твърдят от ПИБ. Освен от по-

ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват и от по-ниски такси за обслужване. 
Заемът е за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а срокът за изплащане 
ще е до 10 години.  

Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро, 
малки и средни предприятия", JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", 

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет. Новият продукт е изцяло в полза на малките и средни предприятия, тъй 
като улеснява достъпа им до финансиране чрез структурни фондове и национални ресурси, 

припомнят от ПИБ.  
"Кредитирането на малкия и среден бизнес винаги е било наш приоритет и подписването на 
споразумението с ЕИФ е още една крачка напред в тази посока", коментира Гергана 

Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във 
Fibank.  
 

http://economymagazine.bg/news/14768/1/1/PIB-ste-predlaga-krediti-po-jeremie.html
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Дата: 03.01.2013  

Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14780/1/1/Poticha-gaz-mejdu-Bulgariya-i-Surbiya.html  
Брой думи: 455  

 
 
Резюме: 5,5 хил.куб.м. газ на ден ще бъде минималния капацитет на газопровода между 

България и Сърбия и по него ще потече природен газ до 31 юли 2015 г., когато обектът ще бъде 
пуснат в експлоатация. Връзката ще осигури възможност за диверсификация на доставките – 
източниците и маршрутите на природен газ за България и Сърбия, обясни Евгения Харитонова, 

зам.министър на икономиката, енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Потича газ между България и Сърбия  

Подзаглавие: До 31 юли 2015 г.  
Автор:  
Текст: 5,5 хил.куб.м. газ на ден ще бъде минималния капацитет на газопровода между 

България и Сърбия и по него ще потече природен газ до 31 юли 2015 г., когато обектът ще бъде 
пуснат в експлоатация. Връзката ще осигури възможност за диверсификация на доставките – 
източниците и маршрутите на природен газ за България и Сърбия, обясни Евгения Харитонова, 

зам.министър на икономиката, енергетиката и туризма.  
България ще разполага с допълнителен източник за доставка на природен газ от Западна 
Европа през газовия хъб Баумгартен, Австрия и газовите хранилища в Унгария. Връзката ще 

бъде реверсивна и ще може да се използва в двете посоки. Така след изграждане на газовата 
връзка България-Гърция до края на 2014 г. Сърбия ще може да доставя през нея газ от Израел 
и Алжир, обясни зам.министърката.  

Предпроектното проучване за изграждане на „Междусистемна газова връзка България -Сърбия, 
започнало в началото на 2012 г. е завършено и от 6-те изследвани варианти е избрано най-
подходящото икономически, екологично, пазарно и технически изгодно трасе. То е с дължина 

61, 6 км. И тръгва от националния магистрален газопровод при Нови Искър, преминава през 
териториите на Общините Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман и завършва на 
границата със Сърбия при Калотина. В проекта са включени газови отклонения за газификация 

на градовете Сливница, Драгоман и Годеч.  
Предпроектното проучване се финансира от ОП Регионално развитие, като в резултат на 
проведения търг за обществената поръчка, са спестени около 4 млн.лв. и то е изпълнено за 1, 

344 млн.лв. от компанията „Газтрейд”.  
Изграждането на газопровода се финансира от ОП Конкурентноспособност.  
След като на 14 декември 2012 г. в Брюксел е подписан Меморандум за разбирателство по 

Проекта за междусистемна връзка между премиерите на Сърбия и България в присъствието на 
Гюнтер Йотингер, европейски комисар по енергетика, беше гарантирано инвестиционното 
изпълнение на проекта на територията на двете държави.  

Изграждането на междусистемната връзка на българска територия ще струва 48 млн.евро или 
92, 642 млн.лв. с ДДС, като 99,19% от ресурса се осигурява безвъзмездно по ОП 
Конкурентноспособност на ЕС. Малко над 80 млн.лв. от тях ще отидат за същинска 

инвестиционна дейност. Останалата сума ще се използва за консултантски услуги, одит и 
строителен надзор на проекта. Около 2 млн.лв. се предвиждат за обезщетяване на собственици 
по пътя на трасето, такава сума е предвидена и за археологически разкопки, ако се появят по 

маршрута на тръбата.  
Предстои да стартира Процедурата за избор на изпълнител на проекта за изграждане на 
междусистемната връзка.  

Техническият проект трябва да бъде изготвен до средата на 2013 г. и да се получи одобрение и 
разрешение за строеж. Строителството на българската тръба трябва да бъде възложено до 
февруари 2014 г.  

Около 100 км е дължината на газовата връзка на сръбска територия. Тя ще се финансира от 
неусвоени средства от предприсъединителната програма , останали от миналата година и от 
неусвоен кредитен ресурс от ЕБВР за Сърбия.   

 
 

 

http://economymagazine.bg/news/14780/1/1/Poticha-gaz-mejdu-Bulgariya-i-Surbiya.html

