Местен Дневен Ред 21 –
Устойчива София (13)
ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С
ГЕРМАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ:
Анализ,
проучване
на
възможности и изготвяне на
предложение за инвестиционен
механизъм между България и
Германия,
в
подкрепа
на
приоритетни
инвестиционни
направления
–
електронно
управление,
инфраструктура,
нови технологии, околна среда.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ:
• Насърчаване
на
икономическите
реформи,
малки
и
средни
предприятия/МСП/;
• Насърчаване на публичната
администрация;
• Създаване
на
подходяща
инвестиционна
рамка
за
съвместни проекти;
ЦЕЛ И ОБОСНОВКА:
Основна
цел:
Създаване на
подходящ
механизъм,
между
България и ФРГ, който:
• да подкрепи подготовката и
реализацията
на
инвестиционни проекти;
• обучението на специалисти;
• одитиране и привеждане на
фирми в съответствие с
изискванията на ЕС;
• улесняване
участие
на
германски
фирми
в
инвестиционни проекти в
България, както и на български
фирми в Германия;
Предложението е в съответствие с
управленската
програма
на
правителството,
Националната
Стратегия
за
е-управление,
Програма
“Индустрия
2002”,
Меморандум между България и
Бавария и други;
Предложеният
инвестиционен
механизъм следва да осъществява
дейност по:
• издаване на гаранции и
покриване риск от финансови
загуби, свързани с инвестиции
в България и осъществяване на
български
инвестиции
в
Германия;
• повишаване
на
конкурентоспособността
на
българските компании пред

Столична
Община
германските инвеститори в
България,
както и
през
инвестиционните пазари в
Германия;
• защита от финансови загуби,
причинени от неплащане по
договори за инвестиции от
страна на български или
германски партньори;
• надеждна
оценка
на
платежоспособността
на
българските
и
германски
партньори;
• по-широк
достъп
до
прединвестиционно
финансиране;
• по-широк достъп до експортно
финансиране;
За осъществяването на проекта ще
се ползва опита на Германия,
където съществуват организации
от подобен тип.
ВРЕМЕТРАЕНЕ И ЕТАПИ:
Времетраене – 8 месеца;
Етапи:
І етап – анализ на стокообмен,
партньоари и инвестиции, в това
число
високотехнологични
организации, научни разработки,
обучение, пазари; Работни срещи,
експертни оценки, дискусии и
широко представяне и обсъждане
на резултатите;
Срок - 2 месеца
ІІ
етап
–
проучване
на
възможностите в България и
Германия,
законова
рамка;
Експертни анализи и оценки,
работни срещи, широко обсъждане
и дискусии;
Срок - 2 месеца
ІІІ
етап
–
изготвяне
на
предложения за инвестиционен
механизъм; Семинари, експертни
анализи, обсъждания на възможни
предложения,
работни срещи,
широко представяне и обсъждане
на резултатите;
Срок - 3 месеца
ІV етап – координация на
предложението
с
държавни
институции,
финансови
организации, донори и др. и
внасяне на предложението в
съответните
компетентни
институции
в
България
и
Германия; Вариантни анализи,
работни срещи, съгласуване и
одобряване, осъществяване на
процедури
в
съответните
институции;
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Срок - 1 месец
БЕНЕФИЦИЕНТИ
Министерство на Финансите и
Държавната администрация:
Междуведомствена
Експертна
подгрупа по е-управление на
местно ниво – ръководител на
проекта
Красимир Катевзаместник министър на финансите,
съгласно
заповед
Р-24
на
министър- председателя на РБ, от
7, март, 2003;
ПАРТНЬОРИ:
Държавна
администрация
Координационен Център между
ПРООН
и
Държавна
администрация
и
Дирекция
Информационни технологии;
Министерство на Финансите –
Дирекция “Външни финанси”;
Министерство на Икономиката –
Дирекция
“Координация
на
проекти”;
Министерство на Външните работи
– Дирекция “Европа”;
Агенция за Устойчиво Развитие и
Евроинтеграция;
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
• Фирми и бизнес структури,
имащи
интереси
към
инвестиционни проекти по
основните направления;
• Държавна
и
местна
администрация;
• Структури,
свързани
с
присъединяването на България
към ЕС;
ПРИБЛИЗИТЕЛНА
СТОЙНОСТ:
280 000 български лева;
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
• Анализ на съществуващите
инвестиционни проблеми пред
съвместни
инвестиционни
инициативи , между България
и Германия;
• Проучване
и оценка на
възможни
инвестиционни
механизми
–
вариантни
решения;
• Изготвяне
на
съвместно
предложение и стартиране на
процедура за инвестиционен
механизъм между България и
Германия, в подкрепа на
Агенция за Устойчиво Развитие
и Евроинтеграция (АУРЕ)
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Столична
Община

приоритетни инвестиционни
направления – електронно
управление, инфраструктура,
нови
технологии,
околна
среда;
Пакет от предложения за
промени
в
закони
и
регулационни
инструменти,
при доказана необходимост;

Информационни и Управленски
Технологии;

ПРИОРИТЕТНИ
НАПРАВЛЕНИЯ:
Първи приоритет:
• електронно
управление
–
публични услуги, ориентирани
към бизнеса,
регистри,
интеграция на ведомствени
информационни
системи,
географски
информационни
системи,
дистанционни
системи
за
наблюдение,
системи за сигурност;

Кристиян Миленов - Секретар на
Междуведомствена
експертна
работна група – е-управление на
местно ниво, съгласно заповед Р-24
на министър- председателя на РБ,
от 7, март, 2003; и
Стефан Даскалов – координатор
проекти с ФРГ при АУРЕ
“Екорегиони”.

•

Други приоритети:
• инфраструктура – транспортни
коридори,
управление
на
ресурси, комуникации;
• нови технологии – енергийна
ефективност и нови енергийни
източници,
информационни
технологии, биотехнологии;
• околна среда – възстановяване
на нарушени земи, системи за
еко-одит
и
еко-профит,
опазване
на
биоразнообразието, опазване
на горския фонд, рециклиране
и управление на отпадъците;

Координатор от Министерство на
Външните Работи:
Мая Добрева – директор дирекция
“Европа”;
ОБЩА КООРДИНАЦИЯ:

ЗА КОНТАКТИ:
Инж.арх. Стефан Даскалов
АУРЕ ”Екорегиони”
София
1712,
бул.Свето
Преображение” 4
Тел/факс +3592 745021
ASDE@online.bg
www.sofia.bg
www.asde-bg.org

ВНОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Експертна група за инвестиционни
механизми
с
ръководител
Красимир Катев – заместникминистър на финансите;
КООРДИНАЦИЯ:
Координатор от Министерство на
Финансите:
Лъчезар Стефанов –директор на
дирекция “Външни финансии”;
Координатор
от
Държавна
администрация:
Николай Гелев – директор на
дирекция
Информационни
технологии и комуникации;
Координатор от Междуведомствен
Съвет – електронно управление:
Христо Трайков – директор на
Координационен
Център
за
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Агенция за Устойчиво Развитие
и Евроинтеграция (АУРЕ)

