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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 01.03.2013
Източник: в. Стандарт
Страница: 10
Брой думи: 344
Резюме: 10,65 млрд. евро вече са договорени за изпълнение на проекти, финансирани от
фондовете на ЕС, сочат данните за усвояване на европарите към края на януари 2013 г. Това
прави 93,87% от от общия бюджет на европрограмите. В рамките на програмния период 20072013 г. бюджетът за България на европейските програми е 11,35 млрд. евро, от които 9,35 млрд.
евро са от ЕС, а 1,99 млрд. евро са националното съфинансиране. За разлика от договорените
пари реално изплатените суми, които са финансирали различни проекти у нас, възлизат на 4,291
млрд. евро или едва 38% от общия бюджет. Сред причините за това са и трудностите при самата
реализация на проектите. Например има много фирми, които се отказват от одобрени проекти
заради липса на съфинансиране.
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Заглавие: Eвропарите договорени, но само 38% разплатени
Подзаглавие: ЕС е дал 3,51 млрд. евро на България за пет години
Автор: Мартин ЛЕКОВ
Текст: 10,65 млрд. евро вече са договорени за изпълнение на проекти, финансирани от
фондовете на ЕС, сочат данните за усвояване на европарите към края на януари 2013 г. Това
прави 93,87% от от общия бюджет на европрограмите. В рамките на програмния период 20072013 г. бюджетът за България на европейските програми е 11,35 млрд. евро, от които 9,35 млрд.
евро са от ЕС, а 1,99 млрд. евро са националното съфинансиране. За разлика от договорените
пари реално изплатените суми, които са финансирали различни проекти у нас, възлизат на 4,291
млрд. евро или едва 38% от общия бюджет. Сред причините за това са и трудностите при самата
реализация на проектите. Например има много фирми, които се отказват от одобрени проекти
заради липса на съфинансиране.
За петте години, откакто България е в ЕС, страната ни е получила 3,511 млрд. евро от
европейските фондове. Средствата от ЕС за настоящия програмен период може да се договарят
до края на 2013 г. Но изпълнението на проектите и усвояването на парите може да продължи до
края на 2015 г.
Абсолютният шампион по усвояване на евросредства са родните фермери. По програмата за
развитие на селските райони и по програмата за рибарство са изплатени 1,5 млрд. евро, или 45%
от бюджета. Договорените средства по тези две програми са 2,43 млрд. евро, или 72,84% от
средствата за целия период. ОП "Транспорт" е на второ място по усвоени суми - 888,2 млн. евро,
или 44% от предвидените средства. Договорени са 1,958 млрд. евро, или 97,77% от общия
бюджет на програмата. По ОП "Конкурентоспособност" реално изплатени са 510,4 млн. евро
(44%), а договорените пари са 969,6 млн. евро (83,4%). За регионално развитие са платени 572,2
млн. евро (36% от предвидената сума), а договорените средства достигат 1,443 млрд. евро
(90,12%). Интересно е положението с парите по ОП "Околна среда". Изплатените средства са
326 млн. евро, или само 18% от бюджета на програмата. Но договорените средства са 2,6 млрд.
евро, или 145% от бюджета на програмата. Целта на това предоговаряне е дори някои от
проектите да не бъдат реализирани, да се намали рискът страната ни да загуби пари от ЕС.
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Дата: 01.03.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 18
Брой думи: 269
Резюме: Европейската банка за възстановяване и развитие обяви, че увеличава до 3 млн. евро
заема си за българската "Биомашиностроене", която се занимава с проектиране и производство
на оборудване.
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Заглавие: "Биомашиностроене" разширява производството си със заем от ЕБВР
Подзаглавие: Новите мощности ще заработят от юни
Автор: Константин НИКОЛОВ
Текст: Европейската банка за възстановяване и развитие обяви, че увеличава до 3 млн. евро
заема си за българската "Биомашиностроене", която се занимава с проектиране и производство
на оборудване за хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост. От
пловдивската фирма обявиха, че средствата ще бъдат използвани за разширяване на
производствения капацитет.
"Чрез заема ще финансираме планираните инвестиции в технологично оборудване, които са
проект по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", заяви Гергана Филипова, търговски директор и член на съвета на директорите на
"Биомашиностроене". Според нея партньорството с ЕБВР е и своеобразно признание за
фирмата, тъй като международната институция прави задълбочен одит на дейността й - не само
финансов, но и на производствената дейност, условията на труд и т.н. В компанията работят
около 200 души, а сред основните продукти, които произвежда, са съдове, апарати и тръбни
топлообменници от неръждаема стомана. Летен бум
Новите производствени мощности трябва да бъдат инсталирани до началото на юни. Сред тях
има и възможно най-модерното оборудване като машина за лазерно рязане. Разширяването ще
позволи поемането на повече поръчки. Около 90% от производството на "Биомашиностроене" е
за износ в Европейския съюз, Русия, Турция, Индия и Близкия изток. Филипова очаква 15% ръст
на продажбите през тази година. Приходите за 2012 г. достигнаха 18 млн. лв. спрямо 15.9 млн.
през предишната година. "Биомашиностроене" е създадена в Пловдив през 1986 г. като завод за
биотехнологичната промишленост. Приватизирана е от РМД през 1998 г., а основен акционер е
изпълнителният директор Ангел Джумеров.
Заемът за компанията от ЕБВР е по програма "ЕБ-ВР-Италия Местно предприятие" инвестиционен инструмент, който осигурява дългосрочно финансиране на малки и средни
предприятия на Балканите, Турция, Египет, Йордания, Мароко и Тунис.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
Дата: 01.03.2013
Източник: сп. Регал
Страница: 25
Брой думи: 474

Заглавие: ПроКредит Банк финансира енергийно ефективни проекти с до 50%
безвъзмездна помощ
Подзаглавие: Банката работи активно по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика"
на МИЕТ и ЕБВР
Автор:
Текст: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и
средни предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес
кредити "Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
Всички малки и средни предприятия, както и кооперации, регистрирани по Закона за
кооперациите, могат да се възползват от кредитите, за да финансират своите бизнес начинания
с цел да се подобрят производителността и ефективността с технологии, полезни за околната
среда. Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от леката промишленост, които работят в
областта на фармацевтичния бизнес, сладкарските услуги, производството на облекло,печатните
услуги и др.
Основната полза за фирмите от въвеждането на енергийно ефективни технологии е, че
дългосрочно намаляват разходите за енергия при ситуация на постоянно увеличаващите се цени
на енергийните ресурси. С подобни инвестиции предприятията ще намалят и разходите за
поддръжка, а оттам и на себестойността на продукцията. Чрез въвеждането на допълнителни
продукти и/или ново производство се повишават производственият капацитет и продуктивността.
С кредит "Енергийна ефективност и зелена икономика" на ПроКредит Банк фирмите могат да се
възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта,
които се финансират със средства от ОП "Конкурентоспособност". С гранта те могат да погасят
предсрочно кредита си без такса. За фирмите съществува възможност да получат авансово до
20% от размера на безвъзмездната помощ. Банката, която е част от германската "ПроКредит
група", финансира до 100% от стойността на енергийно ефективните проекти в размер до 2 млн.
евро със срок на изплащане до 15 години.
Пример за намаляване на разходите за енергия и преки енергийни спестявания е инвестицията в
подобряване на сградния фонд на предприятие за хляб и подмяна на част от машините в него.
Собствениците на хлебозавода изваждат от употреба две стари пещи за хляб с капацитет 380
хляба на час и въвеждат в експлоатация две нови лентови пещи за 504 хляба на час. В
допълнение те поставят изолация на стени, ремонтират покрива и поставят нова дограма. За
общата инвестиция от 164 125 евро по програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика"
с кредит от ПроКредит Банк получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 евро. В резултат
на нововъведенията предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия
и над 40 000 евро преки енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването.
Един пример
С кредит от ПроКредит Банк собствениците на печатница Джусита Дес закупуват нова машина за
производство на картонени чаши от по-висок енергиен клас. Машината не използва лепило при
производството. Чашките се лепят с горещ въздух. След като се оформи, тя се пренася с въздух
под налягане в края на линията за пакетиране. Собствениците на Джусита Дес са убедени, че
инвестицията в енергийно ефективна машина не само ще намали разходите за енергия, но найвече ще има и ефект в опазването на околната среда.
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Резюме: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на малки и
средни предприятията за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес
кредити "Енергийна ефективност и зелена икономика" по линия на съвместната инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
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Интернет издания и социални мрежи
Дата: 28.02.2013
Източник: www.24chasa.bg
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1808476
Брой думи: 157
Резюме: Специални мерки за насърчаване на бизнеса ще предложи новият зам. -областен
управител на Монтана. Според него малкият и среден бизнес следва в пълна степен да се
възползва от облекченията на оперативните програми за заетост, конкурентноспособност и
"Ново начало".
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Заглавие: Назначиха зам.-областен управител на Монтана
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Калин Хайтов е новият заместник областен управител на област Монтана. Той е на 34
години и е завършил индустриален мениджмънт. Не членува в ГЕРБ, но е представител на
гражданско сдружение, учредено от партията. Хайтов идва от бизнеса, работил е като управител
на фирма и учител в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в
Монтана.
Министър председателят в оставка Бойко Борисов е назначил Хайтов на 26-ти февруари. Той бе
представен от областния управител Ивайло Петров. Заплатата, която ще получава неговия
заместник е 978 лева.
Хайтов заема мястото на починалия през декември, след тежко боледуване, Людмил Сандов.
Специални мерки за насърчаване на бизнеса ще предложи новият зам. -областен управител на
Монтана. Според него малкият и среден бизнес следва в пълна степен да се възползва от
облекченията на оперативните програми за заетост, конкурентнос пос обност и "Ново начало".
Калин Хайтов ще отговаря за инфраструктурата, обществения ред и сигурност, околна среда и
други.
Той ще положи и усилия за привличане на инвестиции в Северозапада.
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Дата: 28.02.2013
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=374994
Брой думи: 135
Резюме: България ще популяризира възможностите за инвестиции в технологичните сектори
сред американски инвеститори на форум днес в Пало Алто, Калифорния. Информационните
технологии и аутсорсинга, както и електрониката и машиностроенето са основните сектори, за
които ще търсим американски инвестиции, уточни Борислав Стефанов, шеф на Българската
агенция за инвестиции. Очаква се в проявата да се включат около 100 участници, представители
на водещи технологични компании и инвеститори, базирани в Силициевата долина, център за
иновации в областта на технологиите.
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Заглавие: Търсим инвеститори от Силициевата долина
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България ще популяризира възможностите за инвестиции в технологичните сектори сред
американски инвеститори на форум днес в Пало Алто, Калифорния. Информационните
технологии и аутсорсинга, както и електрониката и машиностроенето са основните сектори, за
които ще търсим американски инвестиции, уточни Борислав Стефанов, шеф на Българската
агенция за инвестиции. Очаква се в проявата да се включат около 100 участници, представители
на водещи технологични компании и инвеститори, базирани в Силициевата долина, център за
иновации в областта на технологиите. Форумът е организиран в рамките на проект на агенцията
за популяризиране на България като инвестиционна дестинация, финансиран по оперативна
програма “Конкурентос пособност ”, уточнява БТА.
Сред лекторите на форума “Инвестирай в България” са представителите на някои от найголемите американски фирми, инвестирали в България като VMware, водещи български
технологични компании, както и двата големи инвестиционни фонда - Еleven и LAUNCHub, които
работят по програма “Джереми”.
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Заглавие: Рекламираме технологичните ни сектори в САЩ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Организатори на проявата "Инвестирай в България" са Българската агенция за
инвестиции и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
България ще популяризира възможностите за инвестиции в технологичните сектори сред
американски инвеститори на форум днес в Пало Алто, Калифорния, предава БНР.
Сред секторите, в които страната ни ще се опита да привлече американски инвестиции, са
предимно
информационните
технологии
и
аутсорсинга,
както
и
електрониката
и
машиностроенето.
Организатори на проявата "Инвестирай в България" са Българската агенция за инвестиции (БАИ)
и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Очакванията са да се
включат около 100 участника, представители на водещи технологични компании и инвеститори,
базирани в Силиконовата долина - център за иновации в областта на технологиите.
Форумът е организиран в рамките на проект на агенцията за популяризиране на България като
инвестиционна дестинация, финансиран по оперативна програма "Конкурентоспособност".
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