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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
9.1.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 15 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 3 

 интернет издания и блогове 10 

Общо за деня 15 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 09.01.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 48  
 
 
Резюме: споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ. Банката договори с ЕИФ отпускането на 15 млн. евро. Алианц Банк 
България ще добави допълнително 15 млн. евро собствен ресурс и ще отпусне евтини кредити 
на малки и средни предприятия на обща стойност 30 млн. евро.  
 
Заглавие: Алианц Банк България подписа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия етап на инициативата 
ДЖЕРЕМИ. Банката договори с ЕИФ отпускането на 15 млн. евро. Алианц Банк България ще 
добави допълнително 15 млн. евро собствен ресурс и ще отпусне евтини кредити на малки и 
средни предприятия на обща стойност 30 млн. евро.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 08.01.2013  
Източник: в. Струма, Благоевград  
Страница: 10  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия"). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени бизнес кредити по 
инициативата ДЖЕРЕМИ  
Подзаглавие: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение 
с Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г  
Автор:  
Текст: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия"). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
Според подписаното в края на декември 2012 г. споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд, ПроКредит Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е 
една трета от общия бюджет на новия финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ. 
Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс за да отпусне общо 100 млн. 
евро кредити за финансиране дейността на основната си целева група - малките и средните 
предприятия. ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за 
обезпечение и чувствително по-ниски лихви два пъти по-ниски от стандартните за банката. 
Лихвите по новите бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в 
зависимост от сумата. Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. 
Фирмите могат да се възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, 
кредитни линии, овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът може да бъде от 1 
до 10 години с възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк отпуска кредитите 
по ДЖЕРЕМИ 2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на 
заема.  
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 09.01.2013  
Източник: Икономика  
Страница: 12,13  
Брой думи: 685  
 
 
Резюме: Българският нихилизъм не е показателен какво точно ще се случи и как ще живеем. 
Над 50% от американците имат надежда тя да е по-добра, а аз очаквам 2013 г. да е без 
сътресения. Поради външни фактори може да стане по-добре, но може и по-зле. Българското 
правителство има роля в забавения икономически растеж, но икономическата динамика в 
частния сектор е мъртва, защото в криза инвестициите падат рязко. У нас цялата инвестиционна 
активност е скована и не очаквам размразяване.  
 
Заглавие: Виктор Манев, управляващ съдружник в ММС: Кипежът в стартъпите ще 
продължи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Българският нихилизъм не е показателен какво точно ще се случи и как ще живеем. Над 
50% от американците имат надежда тя да е по-добра, а аз очаквам 2013 г. да е без сътресения. 
Поради външни фактори може да стане по-добре, но може и по-зле. Българското правителство 
има роля в забавения икономически растеж, но икономическата динамика в частния сектор е 
мъртва, защото в криза инвестициите падат рязко. У нас цялата инвестиционна активност е 
скована и не очаквам размразяване.  
Свеж инвестиционен полъх може да дойде от навлизането на малки семейни китайски компании, 
а също от европейски капитали, които да направят тук свои производствени площадки. 
Българската икономика може да се раздвижи от нарастващото ниво на износ, вътрешното 
потребление не се очаква да се повиши, тъй като то зависи от нарастването на доходите. 
Стагнацията ще продължи.  
През 2013-а равнището на инвестициите в инфраструктурни проекти вероятно ще нарасне. На 
растеж на икономика ще може да се надяваме след 2014 г. От сегашните реалности трудно ще 
се оттласнем, за да видим подобрение.  
Стратегическо предимство за България е потенциалът ни за развитие на цялата хранителна 
верига - селско стопанство, преработвателна индустрия, хранително-вкусова промишленост.  
ICT секторът и добивната индустрия ще продължат да се развиват добре. Интересен ще е 
моментът, когато се изравни износът на добивната индустрия и на дейностите с по-висока 
добавена стойност. Производството на компоненти и резервни части за автомобилостроенето се 
премества на изток. Там, където е необходима уникална инженерна и развойна дейност, 
България е подходяща. Ние сме добри в намирането на единични решения.  
Привличането на инвестиции зависи от бизнеса, от общините и от държавата. Ето защо от 
съществено значение е какви послания изпращаме  
Причина да избереш едно или друго място, за да градиш там бизнес, до голяма степен са и 
самите хора. Колкото по-негативно и нихилистично е отношението ни толкова по-малки шансове 
имаме отвън да изглеждаме примамливи за вложения. Хора, които не видяха близка перспектива 
за развитие в България, стегнаха куфарите и заминаха. Дори отлични финансисти напускат 
родината. Състоянието в страната е зле, но сравнението с южната ни съседка например показва, 
че не е чак толкова зле.  
Политиката, която на фискално ниво се води у нас, създава някаква стабилност. Но е 
необходимо и Министерството на икономиката да помисли за механизми, които биха довели до 
икономически растеж. Добър пример са онези 21 млн. евро, които са отпуснати за подпомагане 
на стартиращ бизнес по инструмента JEREMIE. Там се получава позитивно развитие. Дори има 
кандидати от чужбина, които са готови да осъществяват проектите си в България. Ефектът е 
наистина значим, още повече като се има предвид колко малка е сумата. Около двата фонда 
Eleven и LAUNCHub гравитират млади предприемачи основно от ICT индустрията, а също и 
потенциални инвеститори. С толкова малък ресурс се постига такъв позитивен напредък и това е 
пример, който си заслужава да се изучава  
Кипежът на стартиращите компании създава допълнителна работа за редица професионалисти и 
привлича интереса на инвеститори зад граница, които вече проучват възможностите за вложения 
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в стартъпи и компании в развитие. Какъв е проблемът държавата да отпусне 20 млн. лв. или 
повече и да направи търг, с който да излъчи подобен управляващ екип на фонд за развитие на 
биотехнологиите или на каквото и да е друго, в което има перспектива. Вместо да се стига до 
скандали, на каквито сме свидетели по отношение на фонд "Научни изследвания", да се поучим 
от позитивния пример на Eleven и LAUNCHub и ресурсите за развитие на науката и бизнеса да се 
управляват по аналогичен начин, а не чрез съмнителни политически назначения. Да дадем шанс 
на професионализма. Така и научните изследвания ще се развиват по съвсем друг начин. За 
управлението на подобен ресурс може да се привлекат дори хора от чужбина. Има добри идеи, 
които може да се развият. Двата фонда по JEREMIE вдъхват увереност, че има шанс високите 
стандарти на работа в управлението на публични средства да си проправят път и в нашата 
страна.  
Виждам все повече лица в България, които са със светнали очи и са пълни с амбиции да работят 
и да се развиват. Това излъчва много положителна енергия, вдъхновява и вярвам, че примерът 
става заразителен. Само от хората зависи колко леко или колко тежко ще преминем през 
времената на кризата.  
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Дата: 09.01.2013  
Източник: Икономика  
Страница: 26,27,28,29,30,31  
Брой думи: 2455  
 
 
Резюме: В София Tex Парк ще си дадат среща наука, бизнес и финансиращи институции, казва 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Заглавие: Делян Добрев: Може да сме лидер в инвестициите  
Подзаглавие:  
Автор: Яна КОЛЕВА  
Текст: В София Tex Парк ще си дадат среща наука, бизнес и финансиращи институции, казва 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма  
- Министър Добрев, като министър на икономиката, енергетиката и туризма каква икономика, 
каква енергетика и какъв туризъм ръководите?  
- Ресорите на управляваното от мен министерство са тежки и многообхватни, работата е 
отговорна. Основен приоритет за нас е да създадем траен и устойчив икономически растеж, да 
привлечем чуждестранни инвестиции в секторите с висока добавена стойност и да направим 
българското производство конкурентоспособно. Стремим се да осигурим прозрачна бизнес среда 
с облекчени бюрократични процедури.  
В основата на енергийната ни политика е диверсификацията на енергийните доставки и 
осигуряване на сигурност и стабилност на системата в страната. Развиваме конкурентен 
вътрешен и интегриран външен енергиен пазар. В сферата на туризма работим за 
утвърждаването на България като модерна целогодишна туристическа дестинация и усилията ни 
са насочени към привличането на все повече туристи.  
- По време на срещата на българското правителство с бизнеса и вие като представител на 
кабинета Борисов убеждавахте, че ситуацията в България не е зле, но в същото време Евростат 
изнесе статистическите данни, че 49% от българите живеят на прага на бедността. На кое да 
вярваме на аргументите и цифрите, или да отворим хладилника си...  
- Разбира се, че нещата може да бъдат и по-добри. Но нека да погледнем обективно на 
ситуацията. През последните години България поддържа макроикономическа и финансова 
стабилност, което се оказа необходимо условие за успешно противодействие на негативните 
ефекти от световната финансова и икономическа криза. По предварителни данни на НСИ през 
второто и третото тримесечие на 2012 г. БВП нараства с по 0,5% спрямо същия период на 
предходната година. Прогнозата на ЕВРОСТАТ за растеж на БВП на България е 0,5% през 2012 
г. и 1,9% през 2013 г., при прогнозен среден растеж в 27-те страни на ЕС 0 % през 2012 г. и 1,3% 
през 2013 г. Макар че не са пряко свързани с "хладилника", както вие се изразявате, добрите 
макроикономически показатели са необходимо условие за възходящо развитие на икономиката и 
подобряване на стандарта на Всеки от нас.  
Продължаваме да работим за подобряване на условията за бизнес чрез намаляване на 
административната тежест и установяване на прозрачна и предвидима среда за бизнеса. 
Поддържаме благоприятна данъчна политика - имаме най-ниските данъци в ЕС и най-ниските 
разходи за труд. Това, съчетано с висококвалифицираната работна ръка и стратегическото 
местоположение на страната, превръща България в конкурентна инвестиционна дестинация.  
По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - 
октомври са 1,336 млрд. евро, което е 3,4% от брутния вътрешен продукт. За същия период на 
2011 г. сме привлекли малко над 1 млрд. евро инвестиции от чужбина - или 2,8% от БВП. Общо 
за 2012 г. ръстът на инвестициите се очертава да е с около 20% повече спрямо 2011 г. Със 
специализираното законодателство стимулираме приоритетно високотехнологичните сектори, 
които създават производства и услуги с висока добавена стойност. Чрез оперативната 
програма "Конкурентоспособност" подобряваме достъпа до финансиране на българските 
предприятия. Това е пътят за подобряване на жизнения стандарт на всеки от нас.  
- Защо този нисък 10% корпоративен данък според Вас не е достатъчно атрактивен за 
чуждестранните инвеститори?  
- Взимането на решение за инвестиция е сложен и многопластов процес. Аргументите за това 
Включват както макроикономически показатели, така и състоянието на данъчната среда, 
съдебната система, а също често и лични впечатления на инвеститорите. Затова върху добрата 
ни макроикономическа база надграждаме със специализираното законодателство в подкрепа на 
инвеститорите. Последното, което направихме в тази посока, са промените в Закона за 
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насърчаване на инвестициите. Тези предприятия, които са сертифицирани по закона и са 
разкрили нови работни места, ще получават обратно направените за сметка на работодателя 
осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца. Именно с тези промени се 
създават допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с 
висока добавена стойност, за създаване на нови Високопроизводителни работни места и за 
повишаване на икономическата активност в общините с висока безработица. Броят на 
създадените нови работни места също става критерий за сертифициране. Проекти в сектора на 
услугите, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, 
също ще могат да кандидатстват за сертификат. Освен това се предвиждат оптимизиране и 
децентрализация на процедурите за издаване на сертификат на местно равнище. Кметовете ще 
могат да издават сертификати за инвестиция клас в за проекти от местно значение, както и да 
извършават индивидуално административно обслужване в съкратени срокове. Те ще могат да 
предлагат на инвеститорите без търг право на собственост или ограничени вещни права върху 
имоти частна общинска собственост.  
По оперативна програма "Конкурентоспособност" Българската агенция за инвестиции 
реализира проект "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България". Кампанията 
включва организиране и провеждане на 9 кръгли маси и 3 международни конференции на 
ключовите пазари Западна Европа, Северна Америка и Азия. След провеждането на 
инвестиционни форуми в Китай, Германия, Лондон и Япония 11 международни компании 
проявиха интерес да развиват производствата си в България. Предстоят инвестиционни форуми 
в САЩ и Азия през 2013 г. Събитията ще промотират предимствата за инвестиране в България 
сред водещи компании от двата континента.  
- От години се говори за диверсификация на енергийните ни доставки. Дори в първата 
информация след срещата на премиера Борисов с американския президент Барак Обама беше 
подчертана важността на диверсификацията на енергийните доставки. Диверсификация, добре... 
но откъде и на каква цена - това е въпросът?  
- Усилията ни за осигуряване на конкурентен газов пазар и по-ниски цени за потребителите са в 
няколко посоки. Сключихме нов договор с "Газпром експорт", по който България ще получава 
синьо гориво с 20% по-ниска цена от началото на следващата година. Много е важно да 
отбележим, че този договор ще бъде без посредници.  
Изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави също е сериозен фактор за 
енергийната ни независимост. Усилено напредваме с изграждането с интерконекторната връзка 
с Румъния, чиято първа копка направихме през август тази година. По план тя трябва да бъде 
готова до май 2013 г., но ние полагаме усилия да я завършим в съкратени срокове - до март. 
Изграждането на интерконекторната връзка със Сърбия ще бъде финансирано със средства от 
Оперативна програма "Конкурентоспособност". Газопроводът, чийто капацитет е в диапазона 
1,8 - 5 млрд. куб.м. годишно, трябва да бъде завършен до края на 2014 г. Много усилено се 
работи и за изграждането на интерконектора с Гърция. Най-Вероятно до март 2013 г. ще 
стартираме изграждането на тази тръба. Напредваме и с процедурите по строителството на 
междусистемната връзка с Турция. По нашите планове тя също трябва да бъде завършена през 
2014 г. въпрос на политическо решение е дали тя ще бъде част от "Набуко".  
- Доколко може да се разчита на местния добив?  
- Той също има сериозно значение за постигане на енергийна независимост и ние работим 
сериозно за увеличаването му. Природният газ, който получаваме от местни източници, е с около 
35% по-евтин от Вноса. За тази година очакваме местното производство да надмине 490 млн. 
куб.м. Благодарение на находището в Девенци, от което в средата на следващата година трябва 
да започне добив, местното производство през следващата година трябва да достигне 574.7 
млн. куб.м., а през 2014 г. - 655.8 млн. куб. м. Това е малко над 20% от вътрешното ни 
потребление През септември тази година френската компания "Тотал" започна проучване на 
блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море, от което се очаква сериозен потенциал за добив. 
Предстои да бъде обявен конкурс за проучване на "Блок Терес".  
- Кой бизнес в момента би могъл да се възползва от т. нар. либерализиран пазар и да си доставя 
ток на по-ниска цена?  
- Ако се опитаме да отговорим с едно изречение, то отговорът е, че всеки бизнес би могъл да се 
възползва от доставка на електрическа енергия на пазарно определена, по-ниска цена, в 
зависимост от търсенето и предлагането. Важно е да се отбележи, че либерализацията на 
електроенергийния пазар се извършва поетапно, с цел да се създадат условия за конкуренция 
между производителите на електрическа енергия, както и свобода за потребителите да избират 
своя доставчик. На практика в момента в България съществуват два паралелно опериращи 
сегмента на електроенергийния пазар - регулиран и свободен.  
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В момента приблизително 27% от продадената до краен потребител електрическа енергия в 
страната се осъществява по изискванията на свободния пазар. В програмата на правителството 
заложената цел за увеличен дял на свободно договорените количества електрическа енергия на 
вътрешния пазар е до 30% през 2013 г.  
- Предстои референдум "да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез 
изграждане на нова ядрена електроцентрала". Защо управляващите, които имат достъп до 
всякаква информация по въпроса, не са в състояние да вземат това решение, а трябва да го 
оставим на хора, които дори не знаят има ли разлика между атомна и ядрена енергетика?  
- Българската социалистическа партия е тази, която поиска да има национално допитване за 
изграждане на нова ядрена електроцентрала.  
Събраха се необходимите подписи и според законите на страната трябва да се чуе гласът на 
народа.  
- Вие сте млад човек. Представете си, че сте изпълнен с желание да създадете свой бизнес. 
Нямате никакъв начален капитал. Какво ще направите, за да осъществите намерението си?  
- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма управлява Оперативната програма 
"Конкурентоспособност“, която би могла да даде добър старт на предприемчивите българи. 
Винаги сме призовавали малкия и средния бизнес да се възползват от безвъзмездната 
финансова помощ по тази програма. За последните в месеца показахме доста добри резултати 
по усвояемост на средствата - от договорени 45 % през май, в края на ноември достигнахме 75 
%. Имаме сключени 492 договора за повече от 700 млн. лв. Стремим се до края на годината да 
бъдат договорени над 85 % от средствата по програмата. Министерството ще продължава да 
оказва подкрепа на представителите на бизнеса при изпълнение на договорите. В сградата, 
където се намира ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" работи постоянна приемна, 
от която фирмите могат да се информират за всички въпроси по оперативната програма.  
Отворена е нова схема за финансиране на малкия и средния бизнес - "Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България". Това е първата схема, по която 
документи ще могат да се подават и по електронен път.  
Основна цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизация на 
оборудването, необходимо за научноизследователска и развойна дейност в предприятията. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 млн. лв. Крайният 
срок за подаване на документи е 15 март 2013 г.  
- Ваучерната схема за иновации какво решение ще даде и какви проблеми ще създаде? Често 
иновациите се раждат в глави, лишени от всякакъв бизнес нюх, и това е една от причините малка 
част от иновациите да намират реално приложение...  
- Планираме въвеждането на тази Ваучерна схема при кандидатстването през следващия 
програмен период. Така компаниите ще могат да отидат с отпуснатите им ваучери в научни 
центрове - не само у нас, но и в чужбина, за да си "поръчат" каква точно иновация да бъде 
разработена за нуждите на техния бизнес. На Всяка компания, която иска да инвестира в 
иновации, ще дадем Ваучер за определена сума - например 50 000, 100 000 или 200 000 лв., 
размерът не е определен.  
- Какво накратко е Вашето виждане за развитието на науката в България и за взаимодействието 
между учени и бизнес? А за връзката "образование - бизнес"?  
- Успешното взаимодействие между тези сфери е в основата на изграждането на 
конкурентоспособна икономика, базирана на знанието. Не става Въпрос просто за правене на 
научни открития, а на такива, които имат пазарно приложение. Или не просто да имаме 
качествено образование, а такова, което ще позволи отлична реализация на младите хора.  
Това е и в основата на концепцията ни за изграждане на София Тех Парк. В тази структура ние 
смятаме, че трябва да се срещнат на едно място научните разработки с пазарно приложение, 
бизнесът, който има нужда от тях, и структурите, които могат да финансират този процес. Така 
ще положим основата на по-мащабно Внедряване на научните разработки в икономиката за 
повишаване на нейната конкурентоспособност.  
- Как да привлечем стотици хи ляди туристи от Китай и Япония?  
- Ние и сега работим активно за привличането на туристи от тези дестинации и ще продължим в 
същата посока. Това са огромни пазари, чиито туристи ние имаме потенциал да привлечем. До 
август тази година 5729 китайски туристи са посетили България. Това е ръст от 31 % спрямо 
същия период на 2011 г., но ако имаме предвид, че всяка година над 70 млн. Жители на 
азиатската страна пътуват в чужбина, числата за България са все още скромни. Подобни са 
резултатите и за пазар Япония - през първото полугодие на тази година сме посрещнали 5869 
японски туристи, което е ръст от 25% спрямо същия период на миналата година. Това обаче не е 
достатъчно.  
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Надявам се през тази година да проведем успешна рекламна кампания в Китай. Ще поканим 
група с туроператори, за да могат те да осъществят контакти с българските си колеги. В края на 
ноември по покана на МИЕТ у нас пристигнаха група китайски журналисти. Те останаха 
очаровани и особено впечатлени от българските туристически забележителности, от нашата 
история, от българската кухня. Ще ги поканим и за Празника на розата в Казанлък. Периодично 
се организират и туристически изложения, които също дават положителен резултат за 
популяризирането на българския туристически продукт. Изобщо потенциалът е огромен и трябва 
да се възползваме от него.  
- Със заплатата на министър, без да ползвате каквато и да било привилегия, че сте министър и 
на туризма, бихте ли приели оферта за четири нощувки по Нова година в СПА хотел в български 
зимен курорт срещу "скромната" сума от 1509 лв. на човек?  
- Има различни оферти. В условията на свободна пазарна конкуренция всеки хотел е свободен 
да предлага различни услуги на различни цени. В това се състои и възможността за избор на 
клиентите.  
- Много се говореше за възможностите страната ни да стане Силициевата долина на Балканите 
или поредният икономически тигър. Кое ни пречи да превърнем смелата визия в реалност?  
- Вече стана дума за нашия проект за технопарк. Както и за специализираното обучение на IT 
специалисти. Мисля, че това са основните стъпки, за да се превърнем в един от сериозните 
лидери в областта на информационните технологии.  
- Какви реформи замисляте, ако останете министър и в следващото правителство?  
- Извън това, дали ще бъда министър или не, смятам, че в икономиката, а и не само в нея, 
процесите трябва да се развиват дългосрочно, да имат продължение, а не на всеки четири 
години да започваме отначало. Един от основните акценти в работата на икономическия 
министър през следващия програмен период трябва да бъде Оперативната програма 
"Конкурентоспособност" (или както ще се нарича тогава). Средствата по оперативната 
програма трябва да са по-фокусирани и насочени към секторите, които носят растеж. Ще се 
борим за повече пари за иновации, подобряване на енергийната ефективност и подкрепа на 
предприятията, които превръщат суровините в продукти с висока добавена стойност. Така ще 
продължим политиката за целенасочена подкрепа на отрасли, които носят по-добра 
конкурентоспособност на икономиката и по-висок жизнен стандарт на хората. Предизвикателство 
в по-дългосрочен план е и подкрепата за експортно ориентираните отрасли, както и създаването 
на структура, която да се занимава с иновациите.  
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Дата: 09.01.2013  
Източник: Икономика  
Страница: 38,39,40,41  
Брой думи: 1745  
 
Резюме: 150 млн. евро са осигурени за инвестиции в зелен бизнес по ОП 
"Конкурентоспособност", не пропускайте този шанс. Повишаването на енергийната ефективност, 
въвеждането в експлоатация на възобновяеми енергийни източници и намаляването на 
енергийната интензивност на икономиката са сред основните приоритети в икономическата 
политика на България. Техният икономичен и екологичен ефект е причина за преминаване към 
нисковъглеродна икономика, развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване 
на "зелен" растеж и "зелени" работни места.   
 
Заглавие: Адвокат Биляна Тончева: Ако намалите разходите за енергия, ще печелите 
повече  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 150 млн. евро са осигурени за инвестиции в зелен бизнес по ОП 
"Конкурентоспособност", не пропускайте този шанс  
Биляна Тончева е дипломиран юрист, тя е консултант и лектор по енергийна ефективност. 
Занимава се с търговско и облигационно право. Адвокат е на водещи български и чуждестранни 
компании. Завършила е едновременно математическа и английска гимназия. Висшето й 
образование е по право, финанси и здравен мениджмънт. От 2003 г. управлява собствена 
кантора "Биляна Тончева и партньори".  
Повишаването на енергийната ефективност, въвеждането в експлоатация на възобновяеми 
енергийни източници и намаляването на енергийната интензивност на икономиката са сред 
основните приоритети в икономическата политика на България. Техният икономичен и 
екологичен ефект е причина за преминаване към нисковъглеродна икономика, развитие на нови 
високотехнологични производства и осигуряване на "зелен" растеж и "зелени" работни места.  
Летвата  
Процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика" на оперативна програма 
"Конкурентоспособност" е добра възможност за финансова подкрепа при подобна 
трансформация, тъй като тя е начин бизнесът да подобри не само енергийната си ефективност 
чрез намаляване на потреблението на енергия, но и да увеличи производителността си. В 
процедурата могат да участват както юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по 
Търговския закон, така и кооперации по Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да 
отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие, като средносписъчният 
брой на заетите в тях не бива да надвишава 250 човека, а годишният им оборот да не надхвърля 
97,5 млн. лв., или стойността на активите да е по-ниска от 84 млн. лв. Възможността големи 
предприятия да станат "зелени" чрез подобна подкрепа вече приключи.  
За кого са ползите  
Прави впечатление, че тази програма дава възможност и за стартиращ бизнес. Не е за 
пренебрегване и фактът, че по програмата може да се получат средства за подобряване 
енергийната ефективност на хотели, ресторанти, административни сгради, телевизии, болници, 
поликлиники, спа центрове. Като цяло схемата е насочена към дейности от добивната и 
преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, 
складиране и пощи, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 
далекосъобщения, професионални дейности и научни изследвания, образование, хуманно 
здравеопазване и социална работа, култура, спорт и развлечения и други.  
Споделена отговорност  
Кандидатите трябва да са в състояние да осигурят част от финансовите средства за 
изпълнението на проекта. Изисква се наличие на предварителна оферта за предоставяне на 
кредит за изпълнението на проекта, издадена от банка партньор на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) въз основа на извършена оценка на кредитоспособността на 
кандидата или като писмено потвърждение, издадено от банка партньор на ЕБВР, че кандидатът 
разполага със собствени финансови ресурси във финансова институция, предназначени за 
изпълнението на проекта. Допустима е и комбинация от горните две.  
Безвъзмездното финансиране  
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Бизнесът ще получи 297 млн. лв. за енергийна ефективност и зелена икономика. Това са 150 
млн. евро безвъзмездно финансиране. Освен тях обаче има предвидени и 150 млн. евро под 
формата на кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Заемното 
финансиране е предоставено от ЕБВР чрез шест търговски банки в рамките на кредитна линия 
"Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия" в България. За началния етап са 
избрани няколко търговски банки: Банка ДСК, Алианц Банк, МКБ Юнионбанк, ПроКредит Банк, 
Райфайзенбанк и УниКредит Булбанк.  
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект 
е 2 млн. лв.  
Размер на подкрепата  
Интензитетът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ се определя в зависимост от 
вида на проектите. За проекти, свързани с реализирането на инвестиции само съгласно Списъка 
на допустимите категории материали и оборудване - той е в размер на 30% от общата стойност 
на допустимите разходи по проекта. За проекти, които се основават на препоръките от извършен 
енергиен одит (обследване за енергийна ефективност) интезитетът на помощта е по-висок и е в 
размер на 40%.  
Тук е важно да се знае, че дейностите за извършване на енергиен одит и дейностите, свързани с 
избора на изпълнители, следва да бъдат осъществени в периода преди датата на подаване на 
проектното предложение и след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на 
проекти.  
В детайли  
Допустимите разходи включват инвестиционен компонент и компонент "Услуги".  
Инвестициите, попадащи под режим "минимална помощ", включват разходи за доставка, монтаж 
и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите 
категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване и 
съоръжения за производствени цели; разходи за строително-монтажни работи, които водят до 
намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко 
свързани и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали 
и оборудване; разходи за придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, 
включително придобиване на "инвестиционен проект" по смисъла на ЗУТ, свързани и 
необходими за изпълнението на проекта.  
Инвестициите, попадащи под режим "групово освобождаване" на регионална инвестиционна 
помощ, включват разходи за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, 
оборудване и съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на 
енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване и 
съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и 
оборудване; разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, 
ноу-хау и др.), свързани и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване ДМА.  
Допустими разходи  
Компонент "Услуги" на допустимите разходи включва услуги съгласно режим "минимална помощ" 
- разходи до 20 000 лв. за извършване на енергиен одит от лице, вписано в публичния регистър 
на лицата, имащи право да извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране 
на сгради по чл. 23 от ЗЕЕ или обследване на промишлени системи по чл. 34 от ЗЕЕ; разходи за 
консултантски услуги за въвеждане или сертифициране на системи за управление в 
предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001/EN ISO 50001; разходи до 
5000 лв. за визуализация на проекта (до 2 стикера на актив и до 2 обозначителни табели); 
разходи за одит на проекта (до 5000 лв.), като това е приложимо само за проекти със стойност на 
безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).  
Максималният размер на безвъзмездната финансова по-мощ, получена за дейностите по 
проекти, попадащи в режим "минимална помощ" (общо за дейностите по инвестиционен 
компонент и компонент "Услуги"), заедно с други получени помощи по режим "минимална 
помощ", не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (399 166 лв.) за три 
последователни финансови години. За кандидати, осъществяващи дейност в отрасъл "шосеен 
транспорт", този размер е 100 000 евро (195 583 лв).  
Максималната допустима продължителност на индивидуален проект е 12 месеца.  
Икономиите са двигател  
Клиентите винаги се интересуват колко време и какви усилия отнема подготовката на 
документите. Реалистичният срок е около три месеца. Трябва да се започне с енергиен одит, 
след което да се подготвят документите за кандидатстване, включително се изисква да бъде 
направен избор на изпълнители за дейностите. Изборът на изпълнители се осъществява на етап 
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подготовка на проектното предложение и представлява критерий за допустимост на съответния 
проект. Важно е кандидатът да е мотивиран да се развива, да прозре, че програмата дава шанс 
за цялостно събуждане на позадрямалата от липса на свежи пари икономика, да избере добре 
подготвени одитори и консултанти. Той трябва да прецени кои са приоритетните му нужди, за 
които би постигнал най-големи икономии. Ключовите фактори за успеха са подготовката, 
информираността и ангажираността на висшето ръководство и опитът на консултанта.  
Конкурентни предимства  
Ако енергията се управлява интелигентно, бизнесът ще печели устойчиво и дългосрочно. Струва 
си да отделите 3-4 месеца за кандидатстване по програма "Енергийна ефективност и зелена 
икономика", а след това дълги години да печелите от това усилие, защото спестените разходи 
ще са значителни. Точно това е и идеята на програмата. Бизнес климатът в България може 
сериозно да бъде подобрен, когато и малките, а и големите компании започнат масово да 
ползват енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници. Диапазонът на 
бенефициенти е голям, като за първи път има възможност да се кандидатства за извърш ване на 
строително-монтажни работи по сградния фонд на предприятията.  
Бързай, няма време  
Крайният срок на програмата е краят на октомври 2013 г. Проектите ще се одобряват от 
"Асистент по проекта" - това е консорциум, който е избран след обществена поръчка. Интересен 
факт е, че срокът за одобрение на проектите е много кратък. Изискванията на програмата са 
доста специфични, но все повече фирми виждат възможност за получаване на средства и 
подпомагане на бизнеса си.  
В крайна сметка от всички предимства на енергийната ефективност, постигната с безвъзмездна 
подкрепа, може да се възползва само онзи, който кандидатства.  
***  
1. Преценете кой е най-наболелият проблем от гледна точка на енергийната ефективност, който 
искате да решите.  
2. Изберете консултантска компания, която ще направи тръжна процедура за избор на 
юридическо лице, вписано в публичния регистър на лицата, имащи право да извършват 
обследване за енергийна ефективност. Това лице ще направи енергиен одит.  
3. Консултантът ще подготви документите, извършвайки всички предварително необходими 
дейности. Тук е важно да се знае, че дейностите за обследване за енергийната ефективност и 
дейностите, свързани с избора на изпълнители на дейностите по проекта, следва да бъдат 
осъществени в периода преди датата на подаване на проектното предложение и след датата на 
обявяване на настоящата процедура. Програмата предоставя до 20 хил. лв. за извършване на 
енергийния одит.  
4. Действителните инвестиционни разходи ще са известни още на ранен етап от цикъла на 
проекта. Това е успешният модел за усвояването на евросредства за енергийна ефективност.  
***  
По 10 процентни пункта се получават за всяка от посочените по-долу характеристики на проекта:  
* Проектът да се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определена като приоритетна за 
развитието на българската икономика, или в сектори, които се характеризират с висока 
енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива.  
* Проектът да предвижда извършването на енергиен одит ("обследване за енергийна 
ефективност") с условието, че се касае само за реализирането на инвестиции съгласно Списъка 
на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, 
оборудване и съоръжения за производствени цели.  
* Проектът да предвижда закупуване на когенерационни инсталации за собствени нужди.  
* Проектът да предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми 
енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи, оползотворяване 
на вторична биомаса).  
* Проектът да предвижда смяна на горивна база (енергоносителя).  
* Проектът да предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт.  
* Кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните 
стандарти: БДС EN 16001/EN ISO 50001, EMAS, БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001 или пък 
да предвижда с настоящия проект да въведе система за управление съгласно стандартите БДС 
EN 16001/EN ISO 50001.  
Важно е да се знае, че дори всички горни предпоставки да са налице, максималният размер на 
интензитета на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект не може да 
надхвърля 50% от неговата стойност.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 08.01.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-
niskolihveni-biznes-krediti-po-djeremi,145079/  
Брой думи: 252  
 
 
Резюме: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г. ПроКредит 
Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата 
ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”). Заемите 
от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени бизнес кредити по 
ДЖЕРЕМИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г.  
ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия”). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
Според подписаното в края на декември 2012 г. споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд ПроКредит Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е 
една трета от общия бюджет на новия финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ.  
Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс, за да отпусне общо 100 млн. 
евро кредити за финансиране дейността на основната си целева група - малките и средните 
предприятия.  
ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за обезпечение и 
чувствително по-ниски лихви – два пъти по-ниски от стандартните за банката. Лихвите по новите 
бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в зависимост от сумата.  
Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Фирмите могат да се 
възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, кредитни линии, 
овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът може да бъде от 1 до 10 години с 
възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 
2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.  
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-po-djeremi,145079/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-po-djeremi,145079/
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-
biznes/prokredit_bank_otpuska_novi_krediti_po_dzheremi_-173602.html  
Брой думи: 252  
 
 
Резюме: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г. ПроКредит 
Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата 
ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”). Заемите 
от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк отпуска нови кредити по ДЖЕРЕМИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г.  
ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия”). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
Според подписаното в края на декември 2012 г. споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд, ПроКредит Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е 
една трета от общия бюджет на новия финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ. 
Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс за да отпусне общо 100 млн. 
евро кредити за финансиране дейността на основната си целева група - малките и средните 
предприятия.  
ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за обезпечение и 
чувствително по-ниски лихви – два пъти по-ниски от стандартните за банката. Лихвите по новите 
бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в зависимост от сумата. 
Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Фирмите могат да се 
възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, кредитни линии, 
овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът може да бъде от 1 до 10 години с 
възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 
2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/prokredit_bank_otpuska_novi_krediti_po_dzheremi_-173602.html
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/prokredit_bank_otpuska_novi_krediti_po_dzheremi_-173602.html
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/economics/article/post78137.html  
Брой думи: 478  
 
 
Резюме: Минималната сума, която ще се отпуска безвъзмездно, ще е 100 000 лева, а 
максималната - 3 милиона  
За усвояване на 60 млн. евро от ЕС ще може да кандидатства бизнесът през тази година. 
Средствата са по две схеми, които ще бъдат отворени през първото тримесечие, предвижда 
индикативният годишен план на оперативна програма „Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ЩЕ СЕ БОРИ ЗА 60 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Минималната сума, която ще се отпуска безвъзмездно, ще е 100 000 лева, а 
максималната - 3 милиона  
За усвояване на 60 млн. евро от ЕС ще може да кандидатства бизнесът през тази година. 
Средствата са по две схеми, които ще бъдат отворени през първото тримесечие, предвижда 
индикативният годишен план на оперативна програма „Конкурентоспособност".  
Най-голяма сума - 45 млн. евро, е предвидена по схема „Внедряване на иновации в 
предприятията". По нея ще могат да кандидатстват както микро-, така и малки, средни и големи 
предприятия. Целта й е реализация на проекти за внедряване на иновативни продукти, процеси 
и услуги в компаниите - собствена разработка или придобити.  
Допустимите разходи ще са както инвестиционните, така и тези за услуги. Максималният процент 
на съфинансиране ще варира от 50 до 90%, според проектите. Минималната сума, която се 
отпуска безвъзмездно, ще е 100 000 лв., а максималният грант - 3 млн лв. Схемата ще е с краен 
срок за кандидатстване, като фирмите ще имат два месеца за подаване на проекти. Предишната 
аналогична схема - "Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси 
и предоставяне на иновативни услуги", бе разделена на четири сесии за кандидатстване.  
В последната година от този програмен период 2007-2013 г. ще бъде отворена отново схемата 
"Подкрепа за развитие на клъстерите в България". Безвъзмездната помощ по нея е 15 млн. евро, 
но е уточнено, че бюджетът е индикативен и ще бъде уточнен в насоките за кандидатстване по 
процедурата.  
Тя бе открита през юли 2010 г., но подаването на проекти бе прекратено в края на миналата 
година, тъй като анализът на постъпилите предложения показал, че е необходима промяна на 
насоките за кандидатстване. Целта е подобряване на условията. Досега схемата нямаше краен 
срок за кандидатстване. След като бъде отворена повторно, обединенията ще имат 2 месеца. 
Максималният процент на съфинансиране ще е 50-85% Минималният размер на гранта е 100 000 
хил. лв., а горният праг на помощта - 2 млн. лв.  
Индикативната програма предвижда още Агенцията за устойчиво енергийно развитие да получи 
2,75 млн. евро безвъзмездна помощ за повишаване на институционалния й капацитет "при 
изпълнението на дейностите и мерките в областта на енергийната ефективност и ВЕИ".  
През първото 3-месечие се очаква да стартира и схемата за евтини кредити за бизнеса по 
инициативата "Джереми". Предвидените евросредства са 150 млн. евро, а още толкова ще 
осигурят банките, които се включат в новия финансов инструмент.  
До 15 март се приемат проекти по откритата на 20 декември м.г. схема "Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България". Безвъзмездната помощ по нея е 
близо 20 млн. лв., а кандидатстването може да стане и по електронен път.  
Отворена за кандидатстване в момента е и схемата за енергийна ефективност, чрез която 
фирмите могат да намалят разходите си за енергия. Тя стартира през юни миналата година и е 
без краен срок за кандидатстване. По нея са предвидени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 
още толкова кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите.  
 

http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/economics/article/post78137.html
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1021076  
Брой думи: 252  
 
 
Резюме: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г. ПроКредит 
Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата 
ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия"). Заемите 
от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени бизнес кредити по 
инициативата ДЖЕРЕМИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г.  
ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия"). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
Според подписаното в края на декември 2012 г. споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд, ПроКредит Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е 
една трета от общия бюджет на новия финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ. 
Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс, за да отпусне общо 100 млн. 
евро кредити за финансиране дейността на основната си целева група - малките и средните 
предприятия.  
ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за обезпечение и 
чувствително по-ниски лихви - два пъти по-ниски от стандартните за банката. Лихвите по новите 
бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в зависимост от сумата. 
Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Фирмите могат да се 
възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, кредитни линии, 
овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът може да бъде от 1 до 10 години с 
възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 
2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1021076
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/200-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%
87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-news40224.html  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: Близо 200 хил. лева ще бъдат насочени за създаването и развитието на центрове по 
предприемачество към висши училища в България. Средствата ще отдели Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма от своя бюджет.  
 
Заглавие: 200 хил. лв. за студентско предприемачество  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 200 хил. лева ще бъдат насочени за създаването и развитието на центрове по 
предприемачество към висши училища в България. Средствата ще отдели Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма от своя бюджет. Това каза министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на представянето на подлез в община Подуяне в 
София, съобщи пресцентърът на МИЕТ. Министър Добрев и кметът на София Йорданка 
Фандъкова разгледаха подлеза, обновен по проект на студентската компания I like design към 
Лесотехническия университет. Учебната компания е част от проект "Създаване и развитие на 
центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България", 
финансиран с близо 727 хил. лева от бюджета на МИЕТ от 2009 г. досега. В рамките на този 
проект са създадени четири центъра по предприемачество, обучени са повече от 1300 студенти, 
създадени са 15 студентски и 13 учебно-тренировъчни фирми, проведени са 13 конкурса по 
предприемачество и 67 студенти са подпомогнати с награден фонд.  
Това е работещ модел за подпомагане на студентското предприемачество и реализирането на 
проекта в този подлез е пример за това, каза министър Добрев. По неговите думи предстои 
обявяването на конкурс сред висшите училища от Южен централен, Югозападен и 
Североизточен район за създаване на центрове по предприемачество в тях висши училища там. 
Това е израз на усилията на министерството за насърчаване на предприемаческите умения сред 
младите хора, допълни министър Добрев. По неговите думи, целта на МИЕТ е този проект да 
продължи в рамките на Оперативната програма "Конкурентоспособност" през следващия 
програмен период 2014 – 2020 г., когато възможностите за финансиране ще бъдат многократно 
по-големи.  
 

http://www.economynews.bg/200-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-news40224.html
http://www.economynews.bg/200-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-news40224.html
http://www.economynews.bg/200-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-news40224.html
http://www.economynews.bg/200-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-news40224.html
http://www.economynews.bg/200-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-news40224.html
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.pariteni.bg  
Връзка: http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=83691  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Това съобщи министър Делян Добрев по време на представянето на подлез в община 
Подуяне в София  
Министерството на икономиката ще отдели още близо 200 хил. лева от своя бюджет, за да 
подпомогне създаването и развитието на центрове по предприемачество към висши училища в 
България.  
 
Заглавие: Дават още 200 хил. лв. за студентски бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това съобщи министър Делян Добрев по време на представянето на подлез в община 
Подуяне в София  
Министерството на икономиката ще отдели още близо 200 хил. лева от своя бюджет, за да 
подпомогне създаването и развитието на центрове по предприемачество към висши училища в 
България.  
Това каза министър Делян Добрев по време на представянето на подлез в община Подуяне в 
София. Той е обновен по проект на студентската компания I like design към Лесотехническия 
университет.  
Учебната компания е част от проект „Създаване и развитие на центрове за насърчаване на 
предприемачеството във висшите училища в България“, финансиран с близо 727 хил. лева от 
бюджета на МИЕТ от 2009 г. досега.  
В рамките на този проект са създадени четири центъра по предприемачество, обучени са повече 
от 1300 студенти, създадени са 15 студентски и 13 учебно-тренировъчни фирми, проведени са 13 
конкурса по предприемачество и 67 студенти са подпомогнати с награден фонд.  
Това е работещ модел за подпомагане на студентското предприемачество и реализирането на 
проекта в този подлез е пример за това, каза министър Добрев. По неговите думи предстои 
обявяването на конкурс сред висшите училища от Южен централен, Югозападен и 
Североизточен район за създаване на центрове по предприемачество в тях висши училища там.  
Това е израз на усилията на министерството за насърчаване на предприемаческите умения сред 
младите хора, допълни Добрев. По неговите думи, целта на МИЕТ е този проект да продължи в 
рамките на Оперативната програма „Конкурентоспособност“ през следващия програмен 
период 2014 – 2020 г., когато възможностите за финансиране ще бъдат многократно по-големи.  
Предстои изграждането на специален общ център за видеонаблюдение на всички подлези по 
Ботевградско шосе, заяви при представянето на реновираното съоръжение в "Подуене" кметът 
на София Йорданка Фандъкова. Проектът предстои да бъде реализиран през тази година със 
средства от Програмата за приватизация.  
 

http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=83691
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-
po-initsiativata-dzheremi  
Брой думи: 237  
 
 
Резюме: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ - “Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия”. Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени бизнес кредити по 
инициативата ДЖЕРЕМИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ - “Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия”. Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
Банката e първата българска финансова институция, която подписа споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г. Според него, ПроКредит 
Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е една трета от 
общия бюджет на новия финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ. Банката от своя 
страна се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс за да осигури общо 100 млн. 
евро кредити за финансиране на дейността на основната си целева група - малките и средните 
предприятия.  
ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за обезпечение и 
чувствително по-ниски лихви – два пъти по-ниски от стандартните за банката, които започват от 
3,25% годишно до 6,25% в зависимост от сумата. Кредитите са предназначени както за оборотни, 
така и за инвестиционни цели. Фирмите могат да се възползват от по-добрите условия под 
формата на кредити на вноски, кредитни линии, овърдрафти и др. В зависимост от вида 
финансиране, срокът може да бъде от 1 до 10 години с възможност за гратисен период до 24 
месеца. ПроКредит Банк осигурява заемите по ДЖЕРЕМИ 2 без такса за разглеждане на 
документи и без годишна такса за управление.  
 

http://www.manager.bg/news/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-po-initsiativata-dzheremi
http://www.manager.bg/news/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-po-initsiativata-dzheremi


 

 

24 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
1
/9

/2
0
1
3

 

Дата: 08.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/prokredit-bank-otpuska-novi-krediti-po-djeremi-735238.html  
Брой думи: 252  
 
 
Резюме: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г. ПроКредит 
Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата 
ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия"). Заемите 
от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк отпуска нови кредити по ДЖЕРЕМИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г.  
ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ ("Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия"). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
Според подписаното в края на декември 2012 г. споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд, ПроКредит Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е 
една трета от общия бюджет на новия финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ. 
Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс, за да отпусне общо 100 млн. 
евро кредити за финансиране дейността на основната си целева група - малките и средните 
предприятия.  
ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за обезпечение и 
чувствително по-ниски лихви - два пъти по-ниски от стандартните за банката. Лихвите по новите 
бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в зависимост от сумата. 
Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Фирмите могат да се 
възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, кредитни линии, 
овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът може да бъде от 1 до 10 години с 
възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 
2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.  
 

http://b2bnews.bg/index.php/prokredit-bank-otpuska-novi-krediti-po-djeremi-735238.html
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-
po-djeremi-735417.html  
Брой думи: 252  
 
 
Резюме: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г. ПроКредит 
Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата 
ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”). Заемите 
от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-
ниски лихви и такси.  
 
Заглавие: ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени бизнес кредити по 
ДЖЕРЕМИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката е първата българска финансова институция, която подписа споразумение с 
Европейския инвестиционен фонд за втория етап на инициативата в края на 2012 г.  
ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата ДЖЕРЕМИ (“Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия”). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за 
обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси.  
Според подписаното в края на декември 2012 г. споразумение с Европейския инвестиционен 
фонд ПроКредит Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е 
една трета от общия бюджет на новия финансов инструмент по инициативата ДЖЕРЕМИ.  
Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс, за да отпусне общо 100 млн. 
евро кредити за финансиране дейността на основната си целева група - малките и средните 
предприятия.  
ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за обезпечение и 
чувствително по-ниски лихви – два пъти по-ниски от стандартните за банката. Лихвите по новите 
бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в зависимост от сумата.  
Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Фирмите могат да се 
възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, кредитни линии, 
овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът може да бъде от 1 до 10 години с 
възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 
2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.  
 

http://b2bnews.bg/index.php/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-po-djeremi-735417.html
http://b2bnews.bg/index.php/prokredit-bank-veche-otpuska-novite-niskolihveni-biznes-krediti-po-djeremi-735417.html
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Дата: 08.01.2013  
Източник: www.44paralel.com  
Връзка: http://www.44paralel.com/politiki-4202  
Брой думи: 189  
 
 
Резюме: От Областният информационен център във Видин съобщават, че през последните два 
месеца в област Видин са договорени близо 75 милиона лева по оперативните програми на 
Европейския съюз. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат още, че от началото на програмния 
период до 17.12.2012 г. в област Видин са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 323 
лв. За сравнение към 01.11.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 47 077 
926 лв.  
 
Заглавие: 122 милиона лeва по оперативните програми са договорени в област Видин  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От Областният информационен център във Видин съобщават, че през последните два 
месеца в област Видин са договорени близо 75 милиона лева по оперативните програми на 
Европейския съюз. Данните от Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат още, че от началото на програмния 
период до 17.12.2012 г. в област Видин са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 323 
лв. За сравнение към 01.11.2012 г. в областта са сключени 68 договора на обща стойност 47 077 
926 лв.  
Най-много договори по оперативните програми са сключени в общините Видин (45 договора на 
обща стойност 103 945 129 лв.), Белоградчик (8 договора на обща стойност 5 006 090 лв.), Кула 
(4 договора на обща стойност 969 681 лв.), Чупрене (3 договора на обща стойност 730 964 лв.) и 
Димово (3 договора на обща стойност 668 704 лв.). Изпълнението на оперативните програми в 
област Видин показва, че най-добре са представени програмите „Развитие на човешките 
ресурси”, „Регионално развитие”, „Техническа помощ” и „Околна среда”. Динамизиране на 
показателите има в изпълнението на Оперативни програми „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” и „Административен капацитет”, 
допълват анализа си от ОИЦ-Видин.  
 

http://www.44paralel.com/politiki-4202

