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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
02.03.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 
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 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 22 
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 интернет издания и блогове 15 

Общо за деня 22 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 02.03.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 12,13  
Брой думи: 3022  
 
 
Резюме: Решението по кой път ще се поеме - дали към живота, който наричаме "нормален", 
или към мъчителната бедност, днес е в ръцете на политиците. Те, от една страна, се намират в 
изключително трудна ситуация, но, от друга, сегашното напрежение дава мандат на 
прогресивната част от управленския елит за големи промени, които могат да програмират по-
добър път за развитие за години напред. И тъй като всеки път започва от първите крачки, по-
надолу сме събрали най-належащите промени, които биха поставили държавата на правилните 
релси.  
 
Заглавие: Какво да се прави  
Подзаглавие: Няколко конкретни идеи за служебния кабинет  
Автор:  
Текст: Решението по кой път ще се поеме - дали към живота, който наричаме "нормален", или 
към мъчителната бедност, днес е в ръцете на политиците. Те, от една страна, се намират в 
изключително трудна ситуация, но, от друга, сегашното напрежение дава мандат на 
прогресивната част от управленския елит за големи промени, които могат да програмират по-
добър път за развитие за години напред. И тъй като всеки път започва от първите крачки, по-
надолу сме събрали най-належащите промени, които биха поставили държавата на правилните 
релси.  
1. Силен и популярен служебен премиер  
Аварийното катапултиране на Бойко Борисов и цялото правителство от властта създаде 
неприятен вакуум, който прави ситуацията усложнена по няколко причини. През трите години и 
половина начело на държавата ГЕРБ наложи силно централизиран стил на управление, в който 
властта да се взимат важни решения беше в ръцете на няколко души. Оттеглянето на 
министрите, техните заместници и политическите им кабинети практически блокира държавата. 
Това се съчетава с няколко други процеса в отровен коктейл.  
Политическите предпочитания на хората в момента са разделени по такъв начин, че на 
изборите едва ли ще има категоричен победител - за пръв път от много години насам не се 
знае кой ще управлява след няколко месеца. Напълно възможна е и патова ситуация, след 
която - провеждането на още едни парламентарни избори след няколко месеца. Напрежението 
се засилва допълнително от протестите на улицата, противоречивите искания на хората и 
опасността някои политици да се качат на вълната на популизма. Всичко това прави дори и 
непосредственото бъдеще да изглежда несигурно. Усещането за хаос и непредвидимост от 
своя страна блокира не само държавното управление, но и бизнеса, плаши чуждестранните 
инвеститори и като цяло спира развитието на държавата.  
В тази ситуация за служебен премиер е нужен човек с безспорна компетентност да управлява 
държавата. Това трябва да е личност, която да не е участвала до момента в политиката, за да 
бъде приета безрезервно от хората, но в същото време да има опит в управлението на големи 
структури. Само силно назначение за министър-председател би могло да върне отново 
доверието, че държавата не се пързаля по нанадолнището. Непознат администратор би могъл 
да свърши някаква работа, но за двата месеца и половина до изборите едва ли ще успее да 
създаде това усещане за предвидимост, което е нужно.  
Срещу назначението на силна фигура за премиер със сигурност ще има съпротива от лидерите 
на големите партии. Те биха били притеснени, тъй като не разполагат с много предложения за 
министър-председател на евентуална коалиция. Силно назначение от президента сега заедно с 
убедителното му представяне до изборите увеличава много шансовете му да запази поста си и 
след тях. Ако служебният премиер се справи добре и с попътен политически вятър в платната, 
не е изключено след изборите той/тя да сформира около себе си коалиция вместо обратното - 
партийните лидери да се договарят помежду си.  
2. Ясна програма на служебното правителство  
Независимо какъв е премиерът, служебното правителство трябва да покаже, че има ясни идеи 
как да управлява държавата. Ситуацията в момента е такава, че то не може да си позволи 
лукса да бъде пасивно - просто да подготви изборите и да следи да не се случи нещо особено 
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драматично. Ако иска да успокои напрежението, служебният кабинет трябва да започне работа 
с конкретна програма от краткосрочни решения на по-малките проблеми и идеи за дългосрочни 
стратегии, които да решат по-големите. Подобна заявка вече направи и президентът, който в 
речта си пред парламента тази седмица посочи няколко приоритета, по които може да започне 
работа назначеното от него правителство.  
Тези идеи обаче трябва да бъдат облечени в конкретна програма, която да бъде оповестена 
заедно с влизането на новия управленски екип във властта. Ако те бъдат добре формулирани и 
обяснени, служебното правителство ще има шанса да зададе посока на движение, която да се 
спазва и след парламентарните избори. За да се случи това обаче, трябва съчетание от ясна 
визия, силен екип и много дипломатичност, която да убеди всички, че зад усилията на новите 
министри стои само желанието да се постигнат конкретни резултати, а не скрити политически 
сметки.  
Важно е поне ключовите лица в кабинета да са хора с авторитет, защото именно те трябва да 
задвижат заспалите институции за дебати и идеи за реформи. Например в областта на 
съдебната система малка част от съществените промени зависят от самите магистрати. 
Междувластието обаче е добър период, в който, докато различните лобита се ослушат кой ще 
спечели следващите избори, да се прокарат бързи и смислени решения. Ако има активен 
министър, той реално може да води заседанията на Висшия съдебен съвет и да поставя 
реалните, а не вътрешнокотерийните проблеми за обсъждане.  
3. Бързи действия за успокояване на хората  
През 1997 г. служебното правителство на Стефан Софиянски успя само за няколко седмици да 
успокои инфлацията и да стабилизира лева, след като само за месец в началото на годината 
той беше паднал 457% спрямо долара. Магията се състоеше в негласната забрана търговските 
банки да пазаруват долари извън БНБ. Това изведнъж спря спекулациите и хората и 
българската валута отново започна да има някакъв смисъл като платежно средство.  
Идващото правителство няма да има възможности за такива магически поврати. Очевидната 
стъпка - свалянето на цената на тока, вече до голяма степен е изконсумирана. Цената на 
електроенергията ще падне с няколко процента преди встъпването му в длъжност. Бъдещият 
служебен министър заедно с ДКЕВР може да намери още и някои друг процент намаление след 
преразглеждането на мощностите за студен резерв, дългосрочните договори (поне една от 
двете американски компании е готова за малки отстъпки), преференциалните цени на 
когенерациите и т.н.  
Правителство може да направи повече в отношенията с електроразпределителните 
предприятия. Бърза и решителна промяна на общите договори на дружествата с клиентите 
може да помогне за възвръщане на част от доверието - например при оспорване на сметка, 
докато тече проверката, да се дължи сума, равна на миналогодишната. ЕРП-тата могат да 
бъдат подпомогнати с пари за енергийна ефективност, за да предоставят индикатори за 
наблюдение на показанията на електромерите у дома. Идеи има много, важното е те да бъдат 
бързо формулирани и да започнат да се прилагат.  
Могат да се помислят и предложат действия, които да обхванат и другите естествени 
монополи, банките, пенсионните фондове и т.н. Голяма част от тях изискват законодателна 
инициатива от парламента (като предлаганите от финансиста Любомир Христов мерки, 
например ясната дефиниция в Закона за потребителския кредит на термина "референтен 
лихвен процент"). Много могат да станат и под натиска на БНБ, стига последната да поиска.  
Правителството неизбежно трябва да се занимава и с доходите, въпреки че има много малки 
възможности за маневри. Те са ниски и този факт не се оспорва от който и да било. По-лошото 
е, че без промяна, колкото и да е стабилна страната, вътрешното напрежение в един момент 
ще избива, видно от протестите, и може да доведе до по-големи проблеми.  
Трябва да е пределно ясно, че когато заплатите растат много по-бързо от ефективността на 
работещите, бизнесът става неконкурентен. В един момент това води до по-нисък ръст на 
икономиката и в крайна сметка бумерангът отново се връща към доходите. Освен това 
вдигането на минималната работна заплата не се отразява съществено на заплатите (освен на 
най-ниско платените). Но може да се помисли за такива мерки, свързани с пазара на труда, 
които биха насърчили бизнеса да наема нови хора. Защото част от проблема с ниската заетост 
и високата безработица, и то точно сред нискоквалифицираните работници - 50% от 
безработните са с образование под 8 клас според агенцията по заетостта. "Парадоксално е, че 
точно тези, на които тези мерки се предлагат в помощ, ще загубят най-много от тях, коментира 
Красен Йотов от Industry Watch идеите за повишаване на МРЗ или минималните осигурителни 
прагове.  
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Евентуалното допълнително раздуване на разходите трябва да се прави много внимателно - то 
трябва да е или за сметка на намаление на други разходи, или за сметка на повече дълг. 
Последното е трудно изпълнимо предвид факта, че в такъв момент държавата ще се 
финансира много скъпо от пазара, защото той ще знае, че на нея й трябват пари. А и в закона 
за бюджета е лимитиран размерът на новия дълг, който може да поеме държавата - 2 млрд. лв.  
Така че трябва да се реши точно кои доходи и с каква цел се увеличават, натоварването на 
бюджета да не е голямо и да имат голям ефект - например майчинските.  
Третият вариант е да се предприемат реални мерки за подобряване на събираемостта на 
данъците. Ефектът от тази стъпка няма как да се почувства за месец, важното е те наистина да 
целят повишаване на събираемостта, а не поредното прелитане с хеликоптер над някое от по-
скъпите предградия в София. Националната агенция за приходите също трябва да бъде 
инструктирана да се захване с реалните длъжници, вместо да опита подобряване на 
резултатите си за сметка на изрядните фирми.  
4. Въвеждане на бързи мерки за прозрачност  
На първо време регулаторните органи като ДКЕВР трябва да бъдат задължени да направят 
публични всичките си обсъждания. След това всички проекторешения на правителството могат 
да се публикуват една седмица по-рано на сайта му. Отчетността за изпълнението на бюджета 
и за нивото на фискалния резерв също може да е на по-чести интервали - например на две 
седмици, а не както е досега - на месец. В момента Министерството на финансите публикува 
ежедневно информацията за разплащанията, които прави държавата чрез системата СЕБРА. 
Но тя е на неразбираем език. Тези данни могат да се предоставят в по-удобен вид.Какви 
дебати може да задвижи служебният кабинет  
1. Образователната реформа.  
От доста време изглежда така, сякаш промените са неизбежни, тъй като вече не може да 
продължава така - учителите са недоволни заради ниските заплати и необходимостта да ги 
допълват с още с допълнителна работа; родителите тъй като често плащат двойно - през 
данъците си и след това с допълнителни такси и за частни уроци; и децата, които в училище 
често си губят времето, а след това трябва да си доучват на частно (ако не са вече в частно 
училище). Ясно е, че заплатите на учителите трябва да растат и сега е точно моментът този 
ръст да се обвърже с по-ясни критерии за качество на работата. Който твърди, че това е 
трудно, явно е проспал десет години образователни реформи в западния свят. Ако президента 
успее да убеди достатъчно количество учители в тези мерки (не и синдиката на Янка Такева, 
който само стопира реформите), следващото правителство ще бъде просто принудено да 
предприеме нещо, вместо да тупа на място три години, както направи ГЕРБ.  
2. Пренасочване на средствата от оперативна програма "Човешки ресурси" към по-продуктивно 
използване.  
В момента основните пари отиват за непродуктивни дейности - обикновено в компании, които 
имат ресурса да попълнят апликационните форми, но които реално не използват средствата за 
обучение (спомнете си "Пайнер" по програма "Конкурентоспособност"). Така нито се 
намалява безработицата, нито се увеличава конкурентоспособността на страната. Парите от 
"Човешки ресурси" трябва да се насочват там където са идентифицирани възможности и нужди. 
Освен това трябва да има по-голямо самоучастие на бизнеса, за да не се прахосват за 
безсмислени дейности. Подобна трябва да е и политиката в при ОП "Конкурентоспособност", 
за което бяха направени първите стъпки едва през 2010 г.  
3. Ясна политика в областта на околната среда.  
В момента България се люшка от един протест на Орлов мост към друг опит за прокарване на 
частни интереси. Ясно е, че туризмът трябва да се развива, но това трябва да става 
балансирано и без увреждане на природата. Както природозащитниците, така и бизнесът и 
местните власти трябва да разберат, че компромис е нужен. Той е и възможен, тъй като в 
основата на протестите не е някаква безсмислена зелена упоритост срещу всичко, а 
непрозрачността и съмнението във фаворизирането на определени интереси.  
4. Нова енергия в електронното правителство.  
Това е един от приоритетите на президента Плевнелиев и твърде вероятно служебният кабинет 
ще се опита да ускори въвеждането на е-услуги максимално. Хубавото на тази идея е, че 
съотношението пари - ефект е изключително благоприятно - със сравнително малко средства 
може реално да се ограничи корупцията на ниско ниво и да се спести много време на нейните 
клиенти. Електронното правителство е и добър повод да се направи внимателен анализ на 
работата, процесите и организацията в администрацията, който да се използва при по-голяма 
реформа.  
5. Медиите  
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Изключително важно е общественият съвет и служебното правителство да сложат началото на 
още една тема - срастването на политически, медийни и икономически интереси, които 
манипулират обществения дебат и защитават нечисти задкулисни интереси.  
Няма да бъдат изградени ефективни институции, които да решат социалните проблеми на 
населението, ако собствеността, финансирането и връзките с политически и финансови 
структури на медиите не се изяснят и всички медии не бъдат поставени в ситуация на 
прозрачна собственост и равнопоставеност по отношение на финансирането с публични 
средства.Какво може още да направи този парламент  
Едно от исканията на протестиращите беше да се въведе мажоритарният избор за депутати. 
"240 народни представители, избрани мажоритарно, не могат да бъдат купени", беше 
аргументът на протестиращите. Мажоритарният избор обаче не е решение на проблема, а по-
скоро може да го задълбочи. Най-малкото защото е по-лесно да си напазаруваш група 
депутати, а по-трудно партия. Досега в почти всички парламенти е имало т.нар. независими 
депутати и практиката показва, че точно те са най-склонни да влизат в съмнителни договорки.  
Освен това мажоритарният избор работи най-вече за политическата сила, която се ползва с 
най-висока обществена подкрепа, и ощетява останалите. За изборите през 2009 г. тройната 
коалиция въведе частично мажоритарен вот, като във всеки един от 31 избирателни района се 
избираше по един депутат мажоритарно. ГЕРБ спечели 26 мандата, а останалите 5 - ДПС.  
"След като тройната коалиция въведе мажоритарния елемент, видяхме, че той на практика не 
сработи и едни от най-пасивните депутати в 41-вия парламент са именно тези, които са 
избрани като мажоритарни кандидати", казва Антоанета Цонева от Института за развитие на 
публичната среда. Според нея най-удачно е да се въведе възможността за т.нар. 
преференциален избор. Това е вот, при който избирателят може да посочи кандидата за 
депутат от листата на съответната партия, на който симпатизира. "По този начин всеки 
избирател може да пренарежда спуснатите от партийните централи листи", добавя Цонева.  
Преференциалният вот ще принуди партиите да слагат в листите си лица, които се ползват с 
обществена подкрепа. Досега на избираемите места партиите обикновено слагаха изявени 
партийци или верни на ръководствата на формациите фигури. При приемането на Изборния 
кодекс през 2010 г. беше дадена такава възможност, но с промените на кодекса в края на 
миналата година преференциалният вот отпадна. Впоследствие при гласуването в пленарната 
зала почти всички парламентарно представени партии гласуваха срещу преференциалния вот. 
В защита на такъв избор се обявиха само двама депутати - Михаил Михайлов от "Синята 
коалиция" и Георги Божинов от БСП. Тогава народни представители от ГЕРБ твърдяха, че по-
голямата част от мнозинството е за възможността избирателят да пренарежда депутатските 
листи, но в групата надделяло мнението на председателя на правната комисия Искра 
Фидосова.  
"Харесвам идеята за преференциален вот. Тя дава чудесни възможности. Не може да 
ограничаваме хората да си сложат на първо място когото си изберат в една партийна листа", 
казва министърът по управлението на еврофондовете в оставка Томислав Дончев.  
Този вторник Михаил Михайлов внесе в парламента промени в Избирателния кодекс, с които да 
се въведе преференциално гласуване. То предвижда възможността депутатската листа да се 
пренарежда, ако за отделните кандидати в съответната партийна листа са подадени 5% от 
гласовете за нея. Поправките, внесени от Михайлов, облекчават и условията, при които на 
парламентарните избори могат да се явяват независими кандидати за депутати, издигнати от 
инициативни комитети. Тази възможност съществува и сега, но високият праг от 3 на сто 
избиратели от дадения район, необходими за регистрацията на такъв кандидат, беше 
непосилен за кандидатура, зад която не стои партия. Промените предвиждат прагът да падне 
на 1%. Според Михайлов така ще се даде възможност на повече граждански организации да 
издигат свои кандидати. Засега обаче от ГЕРБ нямат отговор на въпроса дали промените ще 
бъдат придвижени до гласуване в пленарната зала до края на работата на този 
парламент.Леката ръка на регулаторите  
Eдна трета от жалбите към омбудсмана се отнасят за т.нар. доставчици на обществени услуги. 
Процентът не е намалял съществено дори след като през миналата година по предложение на 
Константин Пенчев бяха направени промени в закона за далекосъобщенията, с които някои от 
несправедливите практики на мобилните оператори, като например автоматичното 
подновяване на договори, отпаднаха. Жалбите срещу доставчици на обществени услуги са 
дори повече от тези, които касаят социални права.  
Голяма част от протестиращите отправят искания срещу монополите, но те нямат предвид 
само електроразпределителните предприятия или НЕК. Дори и компаниите, които не са в 
монополни позиции, трудно нагаждат поведението си, така че да намерят пресечната точка с 



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/2
/2

0
1
3

 

клиентите си. Една от причините за това е провалът на регулаторите. Въпреки че те бяха 
създадени в последните години като независими органи, рядко успяват да балансират между 
отделните играчи на пазарите, които трябва да контролират. А независимостта им от 
правителството е съмнителна. Още по-лошо е, че често при тях се усеща и влияние на 
корпоративни интереси, които вредят на бизнес средата в България и нарушават правата на 
потребителите.  
Например прословутата вече Държавна комисия за енергийно и водно регулиране успя да 
изпълни почти всички желания на правителството, често въпреки мнението си. През 2010 и 
2011 г. например ДКЕВР препоръча по-голямо повишение на цените, но после се отказа след 
съвета на премиера. Заради натрупаните дефицити на следващата година скокът беше много 
по-голям. В същото време ДКЕВР пазеше енергийните производители да не излязат във фалит. 
Използвайки т.нар. разходопокривни цени, регулаторът насърчаваше раздуването им. В 
момента средно претеглената цена на електроенергията от ТЕЦ-овете в България вече гони 
аналогичните цени в Германия. В същото време регулаторът отказваше да настъпи малко 
повече енергийните компании при взаимоотношенията им с потребителите. Защото не било в 
техните правомощия.  
Останалите регулатори също могат да бъдат обвинени в подобни грехове. Комисията за 
защита на конкуренцията през годините не успя или не пожела да спре нито едно 
монополизиране на пазар. КЗК не забеляза и разреши концентрацията на въглищни мини и 
топлофикационни дружества в орбитата на Христо Ковачки. Антимонополната комисия допусна 
същото да се случи и на пазара на вестници и телевизии - и куп медии съвместно се 
контролират от депутата от ДПС Делян Пеевски и банкера Цветан Василев. Комисията за 
регулиране на съобщенията, която като цяло започна да работи по-балансирано, не успя да 
забележи как всички мултиплекси се съсредоточават в едни ръце. А БНБ, вторачена в 
стабилността на борда, предпочита да е адвокат по-скоро на банките, отколкото от време на 
време защитник и на потребителите.  
Очевидно е, че практиката на регулаторите трябва да се промени много сериозно. Най-малкото 
да забелязват нарушения и провали, които са обществена тайна.  
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Резюме: Историята на Leanplum, или как един български софтуерен инженер набра 825 хил. 
долара за стартиращата си компания  
 
Заглавие: Оптимизация по ноти  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Историята на Leanplum, или как един български софтуерен инженер набра 825 хил. 
долара за стартиращата си компания  
Той е от музикално семейство. Баща му е оперен певец, а майка му - учителка по пиано. Това 
почти го превръща в пианист, но вместо това той избира професия, в която пръстите му да 
препускат по едни други клавиши - тези на компютърната клавиатура. Запознайте се с Момчил 
Кюркчиев, чиято работа като софтуерен инженер само преди няколко седмици му помага да 
набере 825 хил. долара за развитието на стартиращата си компания за оптимизация на 
мобилни приложения Leanplum.  
Бизнес историята на 29-годишния предприемач от Русе по всичко прилича на такава на някои 
за онези младежи, които почти година се борят за вниманието на двата фонда, създадени по 
евроинициатива JEREMIE - Eleven и LAUNCHub. Но и е съвсем различна, защото се развива 
насред конкуренцията в САЩ - най-развития пазар за технологични иновации, където хиляди 
стартиращи компании се борят за вниманието и парите на бизнес ангели и на големите 
инкубатори.  
От Google до собствения проект  
През 2003 г. Момчил заминава да учи в САЩ математика и компютърни науки. През 2006 г. 
доста ловко вече си е подсигурил стаж в Google и започва да работи като системен 
администратор по поддръжката на търсачката. "Понякога това означаваше 16-часов работен 
ден, а ако нещо се объркаше, нямаше събота или неделя", разказва той. По-късно вече е 
работил по оптимизацията на търсачката и като софтуерен инженер в екипа за 
видеосъдържание на YouTube. Това му помага да си изгради добра престава как се 
оптимизират сайтове, за да носят повече приходи на създаделите си.  
И така до 2012 г., когато заедно с колегата си Андрю Фърст решават да напуснат Google и да 
стартират собствена компания. За целта кандидатстват и печелят финансиране от един от най-
големите акселератори за стартиращи компании в САЩ - TechStars. Участват в програмата му в 
Сиатъл. Първоначалната инвестиция на акселератора в Leanplum е 118 хил. долара (18 хил. 
долара първо вложение и допълнителни 100 хил. долара). Екипът прекарва три месеца в 
програмата, а по време на т.нар. Demo Day през ноември успява да впечатли доста бизнес 
ангели и фондове за инвестиции в стартиращи компании.  
Основателят на TechStars Дейвид Коен описва екипa и идеята им: "Супер екс-Google екип, 
който премина през TechStars и излезе изключително усъвършенстван и с идея, която ще 
промени начина, по които мобилните приложения определят успеха."  
Какво прави Leanplum  
Екипът на Момчил се е прицелил в един все още слабо развит пазар - а именно на 
оптимизацията на мобилните приложения в реално време. "Това е изключително развито, 
когато говорим за оптимизирането на интернет страници, но не и за мобилни приложения", 
обяснява той. Всяка нова промяна на едно приложени може да отнеме седмици, докато 
новостите се разработят, след това одобрят от съответния app магазин и накрая докато се 
оцени ефектът им върху потребителите. "Ние предлагаме софтуер, който ще помогне на 
разработчиците и продуктовите мениджъри много по-бързо и лесно да тестват и прилагат 
всякакви подобрения, и то в реално време", допълва той. Това би следвало да спести пари, 
време и евентуално разочарование на потребителите от промените по приложението.  
Всъщност технологията, която екипът разработва, се опитва да реши ключов проблем за 
разработчиците на мобилни приложения - бързо да анализират какво потребителите харесват 
или не в приложението. Тя е базирана на т.нар. A/B testing, при който програмистите тестват 
всяка промяна в реално време върху определена група реални потребители, без те да 
подозират за това. Така може се тестват всякакви метрики в едно приложение - колко време 
потребителите прекарват в приложението, кои функции използват най-много, кои и къде 
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позиционираните реклами им въздействат най-много, използват ли новите функции в него и 
прочие.  
За момента технологията на Leanplum е в затворена бета-версия и се тества само от органичен 
брой разработчици на мобилни приложения и игри. По думите на Момчил дори и в този вариант 
екипът вече може да генерира приходи. Все пак той планира да пусне продукта на пазара до 
три месеца. Технологията ще има безплатна и платена версия, като продажбите ще са на база 
абонамент за софтуера според това колко души ще го използват.  
"Ние се движим на вълната на мобилните приложения", обяснява Момчил. Този пазар тепърва 
има да расте. Само в App Store вече има над 800 хил. приложения, а в Google Play - около 600 
хиляди. След няколко години заедно с мобилните игри това се очаква да е пазар за 50 млрд. 
долара, обяснява още той.  
Именно потенциалът на технологията и съответно на пазара, който тя ще покрива, носи на 
Leanplum инвестиция от група ангели и инвестиционни фондове в размер на 825 хил. долара. 
Финансирането беше финално договорено в средата на февруари. Първите 118 хил. идват от 
самите TechStars, а допълнителния т.нар seed ресурс осигуряват специализираните в 
инвестиции в стартиращи компании фондове Kima Ventures и VoiVoda Ventures заедно с 
няколко бизнес ангела. Цялата инвестиция е срещу дял под 25% от Leanplum, пояснява още 
Момчил. По думите му с тези пари основният приоритет на компанията ще е да разшири екипа 
си поне с още двама софтуерни инженери и да успее да пусне продукта си на пазара.  
Паралелът  
Всъщност инвестицията от 825 хил. долара за Leanplum е четвъртата най-голяма по време на 
есенната програма на TechStars в Сиатъл през 2012 г. Тогава от общо 10 компании седем 
получават финансиране и то се равнява на общо 7.1 млн. долара. За последните пет години 
средното вложение на компания в TechStars е 1.4 млн. долара при финансирани над 200 
компании и набрани над 280 млн. долара, показва статистиката на акселератора.  
Това е в пъти над инвестиционния ресурс, наличен за стартиращи компании в България. 
Средата тук обаче тепърва прохожда, и то най-вече благодарение на двата фонда за 
акселерация, създадени по JEREMIE - Eleven с 12 млн. евро капитал и LAUNCHub с 9 млн. 
евро. Макар общият им ресурс да е доста под инвестираното само в TechStars за последните 
пет години, минималната им инвестиция на компания - между 25 и 30 хил. евро, е по-голяма. 
Минималната в TechStars е 18 хил. долара. Този ресурс подобно на кошер вече събира около 
себе си много "работни пчелички" и жуженето по темата расте с всеки изминал ден. Въпреки 
това средата в България има много още да се развива, за да заприлича повече на тази отвъд 
океана.  
"И в България вече има пари да започнеш", прави паралел Момчил. След последното си 
посещение в България тази зима той вече отчетливо вижда и се радва на все повече 
разрастващото се предприемаческо общество в страната. "Важно е да има общество от 
предприемачи и всеки да дава повече, отколкото взима", казва той.  
Всъщност единият от бизнес ангелите, осигурил не малка част от финансирането за екипа на 
Момчил, е Любен Белов, който в момента управлява българския фонд LAUNCHub. "Инвестирах 
в Leanplum, първо, защото Момчил ме впечатли с вярата и отдадеността си към идеята, 
подходящия опит, който има от Google, и най-вече заради бързината, с която реализира идеята 
си", разказва Белов. Разбира се, другата причина да инвестира в компанията е фактът, че 
предлага интелигентно решение на проблем за един голям и растящ пазар, допълва той.  
На въпроса дали се чувства привилегирован, че е имал шанса да се докосне до 
предприемаческата "машина" в САЩ, Момчил отговаря: "Не се чувствам привилегирован, 
защото всички от екипа сме се трудили много." Не приема по-богатата среда в САЩ за 
даденост, а по-скоро като нещо, което трябва да си изработиш. "Понякога се чувстваш като на 
влакчето на ужасите за стартъпи - в един момент си на върха, а в следващия се сблъскваш с 
огромно предизвикателство. Но в крайна сметка без труд нищо не се получава", обобщава 
Момчил, който с тази нагласа при един по-различен избор вероятно щеше да завладее и 
световните зали зад пианото.  
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Резюме: Броени минути след като премиерът Бойко Борисов обяви, че ще подаде оставка, 
цените на почти всички акции на Българската фондова борса - София, се сринаха. Ценните 
книжа на "Зърнени храни България" АД отчетоха спад с по 11%. Първата сделка с акциите на 
ПИБ бе с понижение от 4,84%, а на "Синергон холдинг" със 7,78%, докато тези с акции на ЧЕЗ и 
"Енерго Про" бяха спрени.  
 
Заглавие: Икономика на ръба на пропастта  
Подзаглавие: Заради политическата криза десетки рискове дебнат финансовата ни стабилност  
Автор: Светослав ЗАГОРСКИ  
Текст: Броени минути след като премиерът Бойко Борисов обяви, че ще подаде оставка, 
цените на почти всички акции на Българската фондова борса - София, се сринаха. Ценните 
книжа на "Зърнени храни България" АД отчетоха спад с по 11%. Първата сделка с акциите на 
ПИБ бе с понижение от 4,84%, а на "Синергон холдинг" със 7,78%, докато тези с акции на ЧЕЗ и 
"Енерго Про" бяха спрени.  
Оценката за всичко това бе еднозначна - паника.  
Седмица по-късно не е ясно кога ще има служебно правителство и колко ще продължи 
политическата криза, а индексът на БФБ стигна 366,52 пункта. Спадът само за един ден  
- 26 февруари, бе рекорден  
- 4,4%, а от 12 февруари насам сривът е с общо 12 на сто. Цените на акциите се върнаха с 4 
години назад към нивата си от началото на финансовата и икономическа криза.  
Този факт само подкрепя мнението на повечето водещи финансови експерти, че предсрочното 
падане на правителството на ГЕРБ ще доведе до патова финансова ситуация. Рисковете са в 
няколко основни направления. На първо място ненавременната смяна на кабинета е сигнал за 
политическа нестабилност, която автоматично води до свиване на чуждите капиталовложения у 
нас и определянето ни като рискова инвестиционна дестинация. Така може да се стигне до 
поскъпване на външните ни дългове, включително последния, който бе емитиран през 
миналата година заради плащанията по заема на НДСВ. Поскъпването на дълга означава 
плащането на по-високи лихви от страна на държавата.  
Политическият риск, съчетан с изчерпания фискален резерв, пък може да се окаже повод за 
рейтинговите агенции да понижат оценката за България.  
Всичко това ще се отрази и на вътрешните дългове на бизнеса и домакинствата, като създава 
предпоставки да се стигне до увеличение на лихвите по новоотпусканите и старите кредити.  
Безспорно негативно на финансовата ни система повлия и спешното емитиране на нов 
вътрешен дълг под формата на емисия ДЦК за 800 млн. лв. заради плащанията към 
земеделските производители. Новината за новата емисия обърна тренда в доходността на 
ДЦК, която спадаше неизменно през последните 2 години. Увеличаването на доходността на 
емисията означава, че държавата ще плаща по-високи лихви, което също както поскъпването 
на външните дългове ще доведе до увеличение на вътрешното задължение на страната.  
Драмата с фискалния резерв  
Правителството в оставка, както и това след него, било то служебно или програмно, нямат друг 
полезен ход за попълване на празната хазна освен емитирането на нов вътрешен дълг. Това е 
така, защото фискалният резерв е под санитарния минимум и в момента се надяваме на 
милостта на Брюксел, за да го допълним до законовите стойности. Вицепремиерът и министър 
на финансите (в оставка) Симеон Дянков обяви, че парите, които пазят борда, са около 4,6 
млрд. лв., но това съвсем не е така. Проверка в сайта на БНБ за баланса на управление 
"Емисионно" показа, че към 22 февруари те са 3,76 млрд. лв. Не е ясно как Дянков ги докарва 
до 4 млрд. лв, защото няма възможност да се провери колко са парите на правителството в 
банките. Другите 600 млн. лв., които трябвало да дойдат от Брюксел, всъщност са за 
земеделците и те ще отидат веднага за погасяване на изтеглената по-рано емисия.  
Така се оказва, че има сериозни основания да се смята, че държавата може и да се намира в 
положение на технически фалит.  
Чуждите инвеститори ще изчезнат  
По-сериозни последствия обаче може да има, ако се очертае продължителна политическа 
криза. Това означава, че чуждестранните инвестиции ще секнат точно в момента, в който те 
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бяха на път да се възстановят. Прогнозата за 2013 г. бе за минимум 2,5 млрд. евро срещу 2 
млрд. евро за 2012 г., но сега тези 2,5 млрд. евро ще се окажат мираж.  
При подобни ситуации чуждите инвеститори действат първосигнално. Спират вложенията, ако 
са започнали да ги правят, а при по-голямо задълбочаване на кризата прекратяват и проекта. 
Полошото е, че задгранични компании, които вече са заработили в България, могат също да 
преразгледат дейността си тук и бързо да се изнесат в съседна държава. Румъния вече се 
подготвя за това, изтъквайки твърдението, че тя е доста по-стабилна в настоящия момент.  
Огромен риск за европарите  
Още по-страшно ще бъде, ако вследствие на трайна политическа нестабилност бъдат спрени 
плащанията по линия на европейските фондове. Особено в последната година от първия 
програмен период, когато се разчита, че по тази линия в страната ще дойдат минимум 3,5 млрд. 
евро.  
Оказва се, че европейските фондове са основен приходоизточник за генерирането на растеж 
през последните години, защото родното производство непрекъснато спада и все повече малки 
и средни фирми фалират. Временното спиране на евросредствата може да изложи на риск 
цели региони, защото много общини разчитат на този приходоизточник и са стартирали редица 
проекти. Особено тревожна може да стане ситуацията при Оперативна програма "Околна 
среда". По нея именно през тази година трябва да бъдат финализирани най-големите проекти 
на местните власти за ВиК инфраструктура, за които се чакаше с години. Ако това не стане, 
доста общини ще застанат на ръба на фалита.  
Тежка е ситуацията и с ОП "Конкурентоспособност", която също изостава и за която се 
разчита, че през 2013 г. ще навакса, като се включат и различните фондове за инженерингово 
финансиране, създадени миналата година. Спирането на парите от Европейската комисия 
директно ще стопира и стотиците чакащи проекти на малки и средни фирма. А други пари за 
тях няма откъде да дойдат.  
Спиране на приватизацията  
Естествено, като пряко последствие от оставката на кабинета може да се очаква пълна 
парализа на приватизационните процеси. Това ще бъде пагубно за БДЖ, защото холдингът 
разчиташе на спешната приватизация на "Товарни превози" и в момента има 4-има кандидати 
за неговата покупка. Ако тази продажба не се състои, това ще застраши оцеляването на целия 
холдинг БДЖ.  
Друга голяма сделка, над която тегне опасност от провал, е приватизацията на Българска 
фондова борса - София. Министерството на финансите направи невъзможното да си върне 
обратно контрола върху борсата, за да може да я продаде успешно. Има и евентуален купувач 
Виенската борса. Но сега продажбата може да се отложи за неопределено време. Вместо да се 
очаква сделката да стане през март, вече се говори за октомври.  
Това забавяне допълнително ще доведе до спад в цените на търгуваните акции на БФБ.  
За бъдещето ще се отложи и продажбата на АДИС. По нея се очакваха значителни приходи и 
истинско наддаване на кандидат-купувачи, но сега Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол ще трябва да замрази и тази продажба.  
Проблем и за частните проекти  
Не само държавният бюджет ще бъде ощетен от икономическия хаос, в който навлизаме. В 
зависимост от това за колко време ще се справим с него, ще стане ясно и до каква степен ще 
бъдат засегнати стотиците проекти на частни фирми от различни сектори на икономиката.  
Вече се прокрадват опасения, че ще бъде замразено изграждането на магистрали, от което ще 
пострада в най-голяма степен строителният бранш. През последните две години той се 
възстановява от тежката криза най-вече благодарение на големите инфраструктурни проекти.  
Промишлеността също може да бъде засегната драстично от икономическия спад и липсата на 
свеж ресурс.  
Всичко това ще задълбочи проблема с междуфирмената задлъжнялост, която може да се 
увеличи в геометрична прогресия, ако компаниите поради стремеж към съхранение започнат да 
отлагат плащания към контрагенти.  
Нужните отговори  
Има и положителен сценарий за икономиката и финансите ни. За да стане възможен той, 
трябва бързо да се дадат отговори на няколко ключови въпроса. Три от тях обаче са особено 
важни.  
На първо място е енергетиката и дали ще се изложи цялата икономика на риск, ако се тръгне 
към намаление цената на тока за бита за сметка на бизнеса. Трябва да се отговори на въпроса 
ще бъде ли принесена АЕЦ "Козлодуй" в жертвен агнец. Включването на нейния евтин ток 
изцяло в общия микс би било пагубно.  
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Вторият въпрос е дали ще рискуваме с чуждите инвеститори, като се предприемат крайни 
мерки спрямо електроразпределителните дружества. Думата "национализация" обикновено 
задейства огромна червена лампа при компаниите от ЕС.  
Третият въпрос опира директно до хазната ни. Бъдещият кабинет трябва да даде бърз отговор 
и да намери спешно решение на много неприятен феномен. Той касае приходите от ДДС и 
акцизи през последните години. Цифрите сочат, че при по-нисък БВП през 2008 г. в хазната е 
имало по-големи приходи от ДДС и акцизи, отколкото през 2012 г. В същото време размерът на 
ДДС си остава 20%, акцизите на цигарите бяха качени с 60%, бяха вдигнати и тези на горивата. 
Явно някъде има теч, който трябва да бъде спрян.  
От отговорите на тези въпроси ще зависи до голяма степен и дали от ръба на пропастта ще 
паднем в нея, или ще запазим равновесие.  
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Резюме: Г-н Дончев, как политическата ситуация ще се отрази върху усвояването на 
еврофондовете за този програмен период?  
 
Заглавие: Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС (в оставка): 
Смяната не е повод да се разваля нещо, което работи добре  
Подзаглавие: Важното е разплащанията по проекти да не се бавят  
Автор: Николета ЦВЕТКОВА  
Текст: Г-н Дончев, как политическата ситуация ще се отрази върху усвояването на 
еврофондовете за този програмен период?  
Зависи как ще се развие. До момента, в който изпълнявам ангажиментите си като министър в 
оставка, до последния възможен ден и час ще правя това, което трябва. Надявам се новото 
правителство - вероятно служебно, както и следващият кабинет, с голяма енергия и с 
максимално разбиране на ситуацията да продължат да вършат това, което и аз.  
Може ли да се стигне до прекратяване на проекти или да бъде забавено плащането по тях?  
Не вярвам, че някой ще започне да прекратява проекти, които са в ход, или пък ще си позволи 
да бави плащанията. Надявам се това да не се случи. Възможност за прекратяване на 
подписано вече споразумение има, но изпълняваните проекти са минали през нормална 
процедура и оценка. Нещо повече, за тях е имало обществени обсъждания и тяхното 
изпълнение се очаква от гражданите.  
Важно е да се запази темпото на разплащания по вече сключените договори. Сигурен съм, че 
управляващите органи и администрацията, които работят по програмите, ще си вършат 
работата. Но трябва да има мъдро политическо ръководство, което да взема добри решения.  
Истината е, че предизвикателствата за нас през 2013 г. са изключително сериозни. Това са 
изпълнението на този програмен период и подготовката за следващия. Тежка е и 
отговорността, която ще трябва да носят всички, които имат ангажимент към тези процеси, и е 
без значение дали ще са от служебен кабинет или от следващото правителство. Няма нито ден 
за губене, защото забавянето в плащанията може да доведе до загуба на пари, а изоставането 
в договорния процес - до по-късен старт на следващия програмен период. Дълбоко не вярвам, 
че някой би искал това.  
Кои от решенията, споменати от вас, са политически?  
Такова решение е въпросът с демаркацията между бъдещите оперативни програми, 
уточняването на това по коя какъв тип инвестиции ще се финансират. Има сектори, за които 
може да се спори по коя оперативна програма да бъдат бенефициенти. Трябва да се определи 
какви иновации ще бъдат подкрепени по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
какви по новата ОП "Образование и наука"; кои мерки в сферата на образованието отиват в 
новата програма, кои остават в ОП "Човешки ресурси". Моята позиция е, че образователната 
инфраструктура трябва да продължи да се финансира по Оперативна програма "Регионално 
развитие". Всички тези решения са политически и те трябва да се вземат в следващите два 
месеца.  
До какъв етап са доведени преговорите с ЕК и подготовката за следващия програмен период?  
По отношение на системата за изпълнение на този програмен период всички са запознати с 
детайлите. Вашето издание е пряко наблюдаващо какво се случва в сферата на 
инфраструктурата. По отношение на подготовката за следващия имаме стратегия за 
разработване на договор за партньорство с ЕК, готов е и анализът за неговите цели. Изготвен е 
план-график за всички срещи и преговори през годината, както и т. нар. "преговорен формат". 
Втората среща трябваше да бъде следващата седмица. Но заради създалата се политическа 
ситуация тя ще се проведе на експертно ниво. Дори да има служебен кабинет, не знам дали 
неговите членове ще бъдат в състояние да се ангажират с тези разговори, дори и да им се 
дадат няколко дни за подготовка.  
Сега преговаряме с ЕК да бъде отложена с две седмици срещата, на която ще се обсъжда 
договорът за партньорство.  
Служебното правителство има по-ограничени правомощия според българското 
законодателство. Какви ангажименти може да поема то?  



 

 

17 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/2
/2

0
1
3

 

Това, че правителството е служебно, не би се отразило на подписването на договорите. 
Разработили сме споразумението за партньорство и оперативните програми, които да бъдат 
представени за одобрение от ЕК още в края на миналата година. Освен това е подготвен закон 
за управлението на европейските фондове, който се надявам след лятото да бъде разгледан от 
парламента. Нормативният акт е гаранцията, че системата за управление на европейските пари 
ще бъде по-стабилна, по-ефективна и ще позволява мерки с интегриран характер.  
У нас рядко има приемственост между различните управляващи партии. Как това би се 
отразило на подготовката за периода 2014-2020 г.?  
Тук трябва да има приемственост. Нужно е това, което е добро и работи, да се съхрани, а 
онова, което има необходимост от подобряване - да се подобри. Без недомислени 
експерименти. Знаете, че неведнъж сме правили реформи в системата, но решително и 
внимателно - давайки си сметка, че работим по движещ се влак. Би могло, но не трябва той да 
се спира, защото това значи, че процесът ще бъде блокиран. Имаме уникалната възможност 
между двата програмни периода да направим порадикални промени, част от които са заложени 
в закона.  
Системата изисква непрекъснати усилия. Всяка година обучаваме новите служители, 
повишаваме квалификацията на други, опитваме се да помагаме на общините да бъдат 
поподготвени, отколкото са били до вчера. Това изисква постоянни действия, не всичко е 
рутинни решения и предложения, има нужда от лидерство.  
Има ли в момента реална опасност от загуба на средства по еврофондовете и от спиране на 
големите инфраструктурни обекти?  
Зависи какво ще се случи през тази година. Ако се плаща достатъчно, няма да има загуба на 
средства. Ако системата, включително контролната, работи както в момента, няма да има 
спирания на финансови сметки или на големи проекти. Ключово тук е гарантирането на 
необходимата доза приемственост.  
До каква степен за това е нужна политическа воля? Достатъчно ли е само работата на 
институциите да продължи?  
Категорично е нужна и политическа. Споменах, че много от въпросите не са ангажимент на 
експертите. Освен това политическият ръководител, освен да е глава на определената 
администрация, има и други функции - да води, да поставя цели, да контролира. Друга задача 
на политиците е да се срещат с хората, защото нещо може да изглежда добре на документи, а 
като отидете на място - в някое малко село, нещата да стоят по съвсем различен начин.  
Как са се отразили на дейностите по оперативните програми подобни ситуации в други държави 
- членки на ЕС?  
Трудно ми е да коментирам в детайли, но политическите турбуленции в съседна Румъния 
мисля, че не се отразиха добре на системата за управление на европейските пари. Въпреки 
това считам, че смяната, новите политици, новите министри не са повод да се разваля нещо, 
което работи.  
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Дата: 02.03.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 27  
Брой думи: 922  
 
 
Резюме: Кредитите за малкия и средния бизнес ще нарастват през 2013 г., сочат прогнозите на 
банкови анализатори. Основната причина за тази положителна тенденция е натрупването на 
максимален брой европейски проекти за изпълнение през последната година от първия 
програмен период. Те трябва да получат първоначално финансиране, като това става основно 
с банкови заеми.  
 
Заглавие: Кредитите за малкия бизнес ще нарастват заради европейските проекти  
Подзаглавие: Лихвите ще започнат да падат, а лошите заеми ще намалеят  
Автор: Светослав ЗАГОРСКИ  
Текст: Кредитите за малкия и средния бизнес ще нарастват през 2013 г., сочат прогнозите на 
банкови анализатори. Основната причина за тази положителна тенденция е натрупването на 
максимален брой европейски проекти за изпълнение през последната година от първия 
програмен период. Те трябва да получат първоначално финансиране, като това става основно 
с банкови заеми.  
Този тип финансиране е в няколко насоки. Това е Националният гаранционен фонд в 
Българската банка за развитие, насочен основно към Програмата за развитие на селските 
райони, инициативата JESSICA по Оперативната програма "Регионално развитие", 
финансирането по JEREMIE, както и различните инициативи за енергийна ефективност. Всички 
те работят и дават пари през търговските банки, които по този начин увеличават кредитния си 
портфейл.  
Според анализа на УниКредит Булбанк земеделските кредити ще продължат да нарастват с 
двуцифрени темпове и през 2013 г. Ще спре обаче ръстът на заемите за инвестиции в проекта 
за възобновяеми енергийни източници и за довършването на някои големи търговски центрове, 
за които беше поет ангажимент за финансиране още преди началото на кризата.  
"Макар и б по-малка степен, ще има известен ръст и на кредитите б подкрепа на мерки за 
подобряване на енергийната ефективност, както и известно увеличение на оборотните кредити 
за експортно ориентираните компании, особено през втората половина на текущата година, 
когато растежът в еврозоната ще започне да се ускорява, смята главният икономист на банката 
Кристофор Павлов.  
Този тип инженерингово финансиране към малкия и средния бизнес ще се отрази благотворно 
и върху лихвите по кредитите, смятат банковите анализатори. Едно от условията, за да се 
включат банките за финансиране на европейски проекти по различните инициативи, е именно 
предоставяне на възможно най-ниски лихви и задължително по-ниски от пазарните. По този 
начин се стигна до финансиране на заеми за проекти при лихви от и под 5% на годишна база.  
"В условията на все още ниско търсене на кредит от домакинствата и запазване на умерените 
темпове на растеж на кредита за фирми подобряването на ликвидността ще намери израз най-
вече в по-нататъшното намаляване на лихвите", обясни Кристофор Павлов.  
Вторият ефект от активното финансиране на заеми за европейски проекти е намаляване на 
общата маса на лошите кредити.  
Това ще се случи, от една страна, заради значителното поделяне на риска по кредитите между 
банката и съответния европейски фонд, а от друга, заради факта, че банките са изчистили 
доста от лошите си кредити в края на миналата година.  
БНБ обяви, че от началото на кризата едва в края на 2012 г. се наблюдава спад в процента на 
лошите кредити. Заемите, чието просрочие е над 90 дни, са намалели през последното 
тримесечие от 17,25 на 16,62%. Съотношението на нетните кредити с просрочие над 90 дни 
също се понижава от 11,6 до 10,62%. Според анализатори още е рано да се говори за 
тенденция, но този факт е положителен за развитието на българската икономика.  
"Понижението, което БНБ регистрира в края на миналата година, е преди всичко резултат от 
отписване на кредити от балансите на банките. Няма промяна в икономическата ситуация, 
която да предполага устойчиво намаление на показателя. Последното може да се случи едва 
след като икономиката започне да регистрира по-съществен икономически растеж, съответно 
когато започне да се възстановява заетостта. Прогнозата ни за нарастване на БВП с 1,5% през 
2013 г. означава, че сме все още далеч от подобно развитие", коментира Калоян Ганев, главен 
икономист на Райфайзенбанк България.  
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Анализаторите на банката отчитат продължаващ спад на промишленото производство през 
ноември (-1,8% на годишна база), както и понижение на вътрешната търговия (-7,4% спрямо 
ноември 2011 г.).  
Същевременно строителната продукция продължава да нараства (годишен растеж от 1,1%), 
като определящият фактор е динамиката на инженерното строителство.  
Ако искаме да растем по-бързо, трябва да направим необходимото да се насърчи 
предприемчивостта и да се подобри бизнес средата, смята Левон Хампарцумян, председател 
на Асоциацията на банките в България.  
"Необходими са сериозни системни реформи и усилия, защото сме в конкуренция с останалия 
свят. Той не седи на едно място. Колкото повече сме в състояние да произведем стоки и услуги, 
които ние самите харесваме и употребяваме и светът иска да купува от нас, толкова по-добре. 
Колкото по-приятна и лесна за работа е бизнес средата, съдебната ни система, борбата с 
корупцията и бандитизма, толкова по-приятно място за живот ще бъде България", е мнението 
на икономиста.  
***  
Ипотеките в левове ще станат по-изгодни  
Ипотечните заеми в българска валута ще продължават да бъдат интересни за 
кредитополучателите, като в някои оферти ще видим и по-ниски лихви за кредитите в левове 
спрямо евровите, прогнозира Тихомир Тошев, изп. директор на компаниите "КредитЦентър" и 
"КредитПойнт".  
На пазара ще се появят и нови продукти в ипотечното кредитиране, насочени към отделни 
клиентски групи. Младите семейства, хората с по-високи официални доходи и добра кредитна 
история остават предпочитани клиенти за банките. Работещите в ИТ сектора, държавната 
администрация, енергетиката ще бъдат основните кредитоискатели.  
"За да получите кредит с изгодна лихва, е нужно да имате доход над 1500 лв., добро 
образование, да не сте задлъжнели, както и да сте на безсрочен трудов договор в стабилна 
компания", смята Тихомир Тошев.  
Тенденцията за спад на лихвите по кредитите и депозитите, започнала през миналата година, 
ще продължи и през настоящата, а активността на клиентите ще се движи плавно нагоре, е 
другата прогноза на кредитните консултанти.  
Очакванията са средният размер на кредитите да се запази около 30 000 евро.  
Вероятно в края на 2013 г. лихвите по ипотеките ще се движат в рамките на 5,75-6,5%, 
прогнозират още експертите на "КредитЦентър". За цялата 2012 г. лихвите в левове намаляха 
до равнището от 6,5 - 7,5%, а в евро - с около 0,5 процентни пункта до около 6,25-7,25%.  
Цените на имотите се очаква да останат стабилни през 2013 г., което също ще мотивира част от 
купувачите да направят сделка през годината.  
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Дата: 02.03.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 29  
Брой думи: 766  
 
 
Резюме: Управителят на "Битулайт" ООД Антон Тасков е роден в София. Завършва Техникума 
по обществено хранене в столицата. Това, че няма строително образование, не му пречи да се 
реализира в тази сфера.  
 
Заглавие: Антон Тасков - строител по съдба  
Подзаглавие: Търговете с явно наддаване намаляват възможността за корупционни практики  
Автор: Мартин СЛАВЧЕВ  
Текст: Управителят на "Битулайт" ООД Антон Тасков е роден в София. Завършва Техникума по 
обществено хранене в столицата. Това, че няма строително образование, не му пречи да се 
реализира в тази сфера.  
"Започнах работа в строителството доста млад - едва 22-23-годишен. В началото си мислех, че 
това е нещо временно за мен. Нямах някакви по-сериозни намерения. Изкарах така няколко 
месеца. Строителната професия ми хареса и с това се занимавам и до днес", разказва Тасков.  
От 1983 г. досега той работи в сферата на пътното строителство. Дейността му е свързана с 
изграждането и поддържането на големи инфраструктурни обекти с национално и европейско 
значение, а също така с обезопасяването на националната пътна мрежа и уличните системи в 
големите градове. Тасков участва в полагането на маркировка по републиканската и 
общинската пътна мрежа, в това число по автомагистрали, летища, площади и паркинги.  
Строителят започва работа в "Пътна сигнализация" - София, от най-ниското стъпало. "В 
началото бях пътен работник, след това машинист на пътномаркировъчна техника и т.н. През 
този период натрупах значителен професионален опит", споделя Тасков.  
Впоследствие той работи в сервиза за машини на немското дружество Hoffmann, което също 
предлага съоръжения за пътно строителство, а по-късно става и техен представител за 
България.  
След промените Антон Тасков заминава за Германия, където започва работа във фирма 
"Битулайт". След прекарани 3-4 години в страната на бирата той основава смесена фирма 
заедно със своите немски партньори, като всяка от двете страни притежава по 50% от 
дружеството.  
"Както помним, 90-те години бяха тежки в икономически план и поради тази причина след 
известен период германците се отказаха, а аз купих техния дял. Така в момента "Битулайт" е 
изцяло българска фирма. Въпреки всичко продължавам да поддържам добри отношения и 
контакти с тях. Работим заедно и до днес", споделя Тасков.  
Екипът му се състои от около 3540 души, разделени в 13 бригади. Това му дава възможност да 
работи на няколко обекта едновременно. Строителят притежава всички необходими технологии 
за полагането на хоризонталната пътна маркировка - обикновена боя, термо- и студен пластик 
и др.  
През годините Антон Тасков е изпълнил редица обекти. Строителят и ръководеното от него 
дружество имат значително присъствие на националния пазар на пътна маркировка с пазарен 
дял 10-12%. "Участвал съм в изграждането и поддържането на почти всички големи 
инфраструктурни обекти в страната. Като се започне от магистралите и се стигне до летищата в 
София, Пловдив, Варна и Бургас. Освен в България сме работили и на територията на 
аеропортовете в  
Скопие и Сараево", казва той.  
"От 1994 г. досега изпълняваме обекти по европейските програми. Първият по-голям участък 
беше този от Пловдив до  
Оризово през 1995 -1996 г. Последно участвахме като подизпълнители при полагането на 
пътната маркировка на лот 3 на АМ "Тракия" и АМ "Люлин", казва строителят.  
В чужбина Тасков има участие в изграждането на обекти в Румъния, Албания, Украйна, Босна и 
Херцеговина и Македония.  
Преди малко повече от година кандидатства за финансиране по ОП "Конкурентоспособност" 
и бива одобрен. Благодарение на помощта, получена по тази оперативна програма, той 
купува необходимото оборудване и започва да се занимава и с производство на пътни знаци. 
Освен всичко друго от 5-6 години Тасков се занимава и със запълването на пукнатини по 
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асфалт. Санирането на напречни и надлъжни пукнатини по асфалтови и бетонови настилки се 
извършва по утвърдената HRS система.  
Тасков не може да определи кой е любимият му обект, но с усмивка споделя, че въпреки всичко 
най-добри спомени има от изпълнението на по-важните такива от стратегическа гледна точка. 
"Магистралите, върху които съм работил, имат най-голямо значение за мен. Когато участваш в 
изпълнението на такъв обект, адреналинът ти се покачва. Можеш да видиш как обстановката в 
целия район, през който минава новият аутобан, се подобрява значително. Затова именно 
автомагистралите са най-приятните за мен обекти", споделя той.  
Антон Тасков е женен, с две деца, които в момента учат и живеят в Англия. "Скоро им предстои 
дипломиране, след което се надявам да се върнат в България и да подпомогнат бизнеса", казва 
строителят.  
***  
За междуфирмената задлъжнялост  
Както всички знаем, строителният бранш у нас претърпя доста сериозни удари през последните 
няколко години.  
В момента един от най-сериозните проблеми за дружествата от нашия калибър е 
междуфирмената задлъжнялост. Според мен нещата не се решават в тази посока или поне не 
сме толкова настоятелни, колкото трябва. Това много затруднява работата на малките и 
средните фирми.  
Има още какво да се желае и за подобряване на метода за провеждане на обществени поръчки 
в България. Мога да дам за пример САЩ, където бях преди 2 месеца. Имах възможност да се 
запозная с част от нещата, които правят там, и останах много изненадан от видяното. 
Търговете се провеждат при явно наддаване. Това намалява значително възможностите за 
осъществяване на каквито и да било корупционни практики.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 28.02.2013  
Източник: в. Топ новини, Шумен  
Страница: 6  
Брой думи: 185  
 
 
Резюме: Областният информационен център 6 Разград започна цикъл от информационни 
срещи В общините от областта, съобщиха от Центъра. Целта е представяне на всички 
подходящи възможности за привличане на европейско финансиране до края на настоящия 
програмен период.  
 
Заглавие: Европейски пари за местната общност в Исперих  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областният информационен център 6 Разград започна цикъл от информационни срещи 
В общините от областта, съобщиха от Центъра. Целта е представяне на всички подходящи 
възможности за привличане на европейско финансиране до края на настоящия програмен 
период.  
Участие в първата среща, проведена в Бизнес-център-Исперих, са взели представители на 
бизнеса, организации, подпомагащи неговата дейност и служители в общинската 
администрация.  
Откривайки информационния форум, изпълнителният директор на Бизнес-центъра Емилия 
Германова подчерта, че инициативите на Областния информационен център са полезни, 
навременни и дават възможност потенциалните бенефициенти да се подготвят добре за 
кандидатстване по оперативните програми.  
Експертите са представили актуалните и предстоящи за обявяване до края на настоящата 
година процедури по ОП "Конкурентоспособност" и инструмента за финансов инженеринг 
JEREMIE.  
На представителите на местната власт са били разяснени условията на активните процедури 
по ОП "Административен капацитет", както и възможността за получаване на техническа помощ 
по оперативните програми "Регионално развитие" и "Околна среда".  
Помощта се предоставя безвъзмездно в рамките на проект "Създаване на мобилно експертно 
звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и 
управлението на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове", уточняват от 
Областния информационен център в Разград.  
28.02.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 01.03.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f23765  
Брой думи: 2273  
 
 
Резюме: Стенограма от заседанието на Министерски съвет  
Точка 42  
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния 
бюджет за 2013 г.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Аз съм убеден, че със сметките на тока става някаква завера  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Стенограма от заседанието на Министерски съвет  
Точка 42  
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния 
бюджет за 2013 г.  
СИМЕОН ДЯНКОВ: С тази точка предлагаме допълнителни бюджетни кредити за 10 милиона 
лева – 9 милиона по бюджета на Министерство на отбраната за изплащане на просрочени 
задължения на Военномедицинска академия и 1 милион по бюджета на Националната 
разузнавателна служба също за изплащане на просрочени задължения.  
Обръщам внимание, че по този начин общите просрочени задължения на централната власт 
спадат на около 90 милиона. Ние ги заварихме като влязохме в мандат общи вътрешни 
задължения около 620 милиона лева само в Министерство на отбраната. Общи задължения 
към влизането ни в мандат – 4 милиарда и 200 милиона лева. От 4 милиарда и 200 милиона 
лева сме ги смалили на 91 милиона лева.  
БОЙКО БОРИСОВ: С какви очи Станишев коментира цифрите?!  
СИМЕОН ДЯНКОВ: Ние сме извадили всичката тази информация. Вчера се наложи да извадим 
информация – поредната спекулация от страна на Станишев, че дължимите, но неразплатени 
данъчни кредити по ДДС са се увеличили. Направихме за първи път такава справка в НАП, 
оказа се, че те са на рекордно ниско ниво - 207 милиона лева към 25 февруари, а ние сме ги 
заварили на 702 милиона лева. При това сме ги свалили с 3,5 пъти – от 702 милиона лева на 
207. При това преди две години ние променихме законодателната част на Закона по ДДС, така 
че ако вървят инспекции в определени фирми до 3 месеца е възможно да се задържи данъчния 
кредит. От тези 207 милиона 160 милиона са по смисъла на този закон, така че реално 
задържания и неразплатен кредит е под 50 милиона лева спрямо 702 при най-добрата година 
за европейската икономика 2008 година.  
БОЙКО БОРИСОВ: Спрямо най-лошата за европейската икономика 2012-2013 г.  
След тези заседания вече ще сме на друга вълна, да спрем да се разправяме с тези 
политически лидери, защото всъщност вече на хората толкова им омръзнаха цифри. Той всеки 
ден казва – задължиха държавата, дългове, а то е точно обратното. Но хората вече това не ги 
интересува.  
Оттук нататък трябва да се мисли върху две неща, защото явно инфраструктурата им харесва 
на хората, но не достатъчно. Трябва да се мисли как да се раздвижи икономиката, да се 
повишат доходите, да се намали безработицата. Оттук насетне това трябва да ни бъде във 
всяко едно говорене. На хората им омръзна да се дрънкаме с този и онзи. В края на краищата 
ние трябва да сме готови в следващите месеци да кажем какво може реално да се направи и 
как трябва да стане. Вече всеки, който се занимава с управление знае, че едно правителство 
може да има три-четири приоритета, повече не може да изпълни, това е написано във всяка 
книга. Това трябва да бъде нещото, върху което най-много да се мисли, защото ние с първия 
ден вдигнахме пенсиите, Станишев ги беше вдигнал само на книга, ние започнахме да ги 
плащаме, но то си остана някак си, че все едно те са го взели като решение, а ние близо по 
милиард всяка година повече в най-голямата криза сме давали за пенсии. Той казва, че от 
четири години са замразени доходите, което не е вярно.  
Но, повтарям – няма смисъл да хабим енергия в тази посока. Трябва верния път сега да го 
намерим – как да се създадат работни места. Има два големи работодателя – държава и 
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общини и частния сектор. Какво се забелязва в частния сектор? Тези, които остават на работа 
започват да им вдигат заплатите средно около 8,5-9% са вдигнати заплатите на тези, които 
остават на работа. На фирмите им е много по-лесно, ако плащат хиляда лева заплата, да я 
направят хиляда и двеста, отколкото да назначат още един за хиляда лева. Така тези, които 
работят във фирмите почват да работят повече, стараят се повече, защото им се вдигат 
парите, но тези, които не са конкурентноспособни и остават навън им расте броят и те са точно 
отчаяните хора, защото тези хора не виждат никакво бъдеще. Единственият изход е 
преквалификация, обучение, който иска да му се вдига стандартът, за да може да бъде утре 
нает на работа.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин премиер, стимулирането на икономиката идва през инвестициите – 
вътрешни инвестиции, външни инвестиции. Ние в двете посоки сме направили не малко. 
Миналата година за вътрешните инвестиции сключихме договори за безвъзмездна помощ по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за над 800 милиона, резултатите от които ще 
се видят тази година, защото тези проекти ще се изпълняват тази година, те ще доведат до по-
голяма конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати, но и повече заети в тях.  
От друга страна за външните инвестиции днес гласувахме промяна в правилника, която ще 
сертифицира по-голям брой проекти, ще привлече по-голям брой проекти и за първи път от 23 
години в края на миналата година и в началото на тази ние проведохме бизнес форуми, 
България проведе бизнес форуми в чужбина, ние ги организирахме заедно с „Файненшъл 
таймс“, за да отидем до света и да им кажем, да не чакаме инвеститорите в България, а да 
отидем в основните инвестиционни дестинации и да покажем потенциала на България за 
инвестиции.  
БОЙКО БОРИСОВ: Да, но за това трябва да има спокойна среда.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Точно така. Резултатите от това ще се видят отново през тази година.  
БОЙКО БОРИСОВ: Няма нищо по-лошо за инвеститорите от това да разбират, че им се 
развалят стари договори. Понеже, за съжаление нямаше възмездие за тези, които подписаха 
тези тежки за България договори, сега всяко разваляне на подобен договор буквално е огромен 
отлив на инвестиции. Освен това самият частен бизнес, особено на запад на големите 
компании 10-15% са техни капитали, другото е кредити от големи банки. Веднага след тях ще 
се създаде напрежение в големите световни банки и инвестиционният климат ще се срине.  
Затова е много важно и затова и подадохме оставка, затова се дръпнахме, затова сме готови, 
ако предлагат нова форма на управление с граждански сдружения – ще закрием партиите, ще 
си направим гражданско сдружение, каквото бяхме – то не е и закрито, Фандъкова е 
председател на гражданското сдружение и тогава всички, които ни подкрепят…. Така че мен са 
ме издигнали гражданите – инициативен комитет ме издигна, без партия, без нищо, за кмет на 
София и го спечелих. Така че всички, които считат, че могат по-добре да управляват от 
гражданските сдружения не да казват – ние не искаме да участваме във властта или да 
управляваме, искаме отстрани да стоим и да си бъдем все такива. За съжаление отстрани не 
става. Да си направят веднага партия, да си направят депутати, да си направят кабинет, ние с 
радост ще ги приветстваме. Но важно е да има отговорни хора, а не това, което ни се предлага 
от Станишев.  
Иначе аз веднага мога да отговаря – следващият премиер на ГЕРБ ще бъде моята секретарка и 
тя просто ще ми се обажда да ме пита какво да се направи. Това отговорно ли е, което 
предлага Станишев?! Доган така го направи. И да се събират някъде и да взимат решения и 
просто само да ги свеждат. Все едно премиерът или министри ще бъдат секретарки… Никой не 
е казал, че ще ни изберат, нито мен, нито него, нито който и да е, така че откъде накъде…?! Но, 
за да му отговоря, защото това е дезертьорство, че и ние можем да работим по този начин, 
само че не аз, а секретарката ще бъде. Тя е много по-тиха, много по-разбрана, ще изслушва 
всички и просто само ще пита. Просто това е несериозно. Нали политическата отговорност във 
всяка една държава, излъчват лидерите си, те участват в предизборна кампания. И аз в това 
отношение толкова много се радвам на тези граждани, защото има едни други, които вече горе-
долу са ми ясни – даже и днес са посочени – дядо, вуйчо…. Но, както и да е – ние, повтарям, 
трябва да бъдем винаги честни с хората.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Понеже споменахте, господин премиер, за гражданските движения и 
гражданското общество, вижте, тази демагогия малко трябва да бъде казана по друг начин, 
която се проповядва в публичното пространство. Лично аз трябва да ви уведомя и това може да 
се докаже, че най-важният документ на Министерство на културата, който създадохме това е 
Стратегията за култура. Документ, който три правителства са били длъжни да създадат, се 
създава в този момент със 150 човека точно от гражданските движения и обществените 
организации. Относно комисиите, всички комисии, тъй като творческите съюзи много отдавна 
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не са държавни организации от 1990 година те са граждански сдружения по интереси и цели, те 
присъстват в министерството на всички ниво във всички комисии възможни за взимане на 
решения – от книгоиздаването до музейното дело. Така че това говорене аз смятам, че не е 
основателно, смятам че правителството до днес е работило много активно с гражданските 
сдружения и обществените организации.  
Колкото до това, че е в тежка криза, можем да говорим, аз особено мога да говоря единствено 
за културните индустрии. Направихме анализ именно точно с обществени организации и 
Института за икономика на културата и резултатът беше много добър и не случайно в Брюксел 
четох един доклад, когато казват, че е време вече за Европа културните индустрии да бъдат 
приоритет и то по една проста причина, господин премиер, в областта на културните индустрии 
се установи, че между 3,5 и 4% има растеж. Няма безработица, а има заети нови работни 
места. Нула е безработицата в културните индустрии – от филмовата индустрия до музеите 
никъде нито един човек не е освободен.  
БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Вежди, в това отношение мен ме упрекваха, че се вслушвам във 
всички протестиращи и ги приемам.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Мисля, че това е една демагогия.  
БОЙКО БОРИСОВ: Чухме гражданската позиция – дали са зърнопроизводители, дали са 
животновъди, дали са железничари, дали са транспортни работници, дали са еколози, дали са 
в областта на археологията, с кой ли не. Винаги и благодарение на това ние и спряхме много 
закони и направихме нови закони, които да го гарантира. Кога е прекъсвала работата с тези 
хора?!  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Точно това казвам, господин премиер, че не е вярно това, което се говори.  
БОЙКО БОРИСОВ: И сега слушам сутринта Райчинов, аз с Райчинов сигурно имам 50 срещи, 
колко ли въпроса не сме решили с най-големите шефове на болници заедно с него – десетки 
пъти. Така че ние щяхме да бъдем уязвими, ако се бяхме вкопчили във властта. Сега с 
абсолютно гражданска чиста съвест можем с тези хора, които недоволстват, защото и ние 
недоволстваме. Не ми е приятно, ето виждате цифрите какви са. Всеки може да ги 
интерпретира както иска, но това са цифрите. И аз исках да управлявам във време на растеж, 
каквато беше 2007-2008 година, но ми се случи в най-тежката финансова криза. И виждате 
държавите – една под друга падат. Не е толкова лесно, колкото си мислят. Но, повтарям – това 
е демокрацията и ние доказахме, че в България митовете им се срутиха, които искаха да кажат 
за това правителство. Диктатор…?! Но виждате те го направиха, техният щаб работеше много 
добре. Ние улисани да направим „Дунав мост 2“ до май месец, да изкараме магистрала 
„Тракия“ до май месец, да отпуснат парите за „Струма“, да свършим куп неща, пропуснахме 
тези процеси, които вървят. И стрелбата по Баретата, Буда в кавички, след това няколко 
изказвания на Станишев и Лютви Местан за мир, за напрежение и по другия начин, че ще си 
ходим.  
Аз съм убеден, че и със сметките на тока става някаква завера. Не може в най-тежкото време в 
зимата да направят 38-45 дни отчетен период, вместо на по 5, на по 10, на 15 дни да го правят. 
И тук виждате и ДКЕВР с тези трикове, които са направили. Просто пропиляхме и пропуснахме 
време. Това можеше ние да го отреагираме. Виждате дори в Русия Путин от България видя, че 
това е проблем, когато отиде на много хора на електромера сметката и веднага дръпнаха назад 
и там свалиха тока. Ние днес ще го свалим сигурно със 6-7% поне. Защо да не сме го 
направили? Ако имахме тази информация от службите или от ДКЕВР или от всички останали, 
нямаше да се получи това.  
Сега виждате – от Конституцията до…., всеки иска нещо да се променя. Не съм подписал един 
договор за всичко това. Откъде накъде? Да, имам грешки – можеше всичко това особено в 
енергетиката още преди две години да сме го приключили. Сгрешихме. Колко министри 
сменихме, я погледнете. При всеки пробив или всяко откриване на недостатъчно ефективна 
дейност сме го променяли и това всичко е идвало вследствие на гражданските искания. И аз 
отидох и им сдадох властта, сдадох цялата власт. До вчера говореха, че контролираме всичко, 
сега нито контролираме парламент, нито контролираме Министерски съвет, Президентът си 
има своя политика, да преценява каквото иска, това да прави, той е държавен глава.  
Но ние нямаме нищо от днес – никаква власт. И медиите са го правили нарочно. И аз като съм 
казвал и когато са ме питали в Брюксел, съм казвал, че ние нямаме нито една медия, ние не ги 
караме тези няколко, които брутално ни хвалеха, за да създадат това усещане и да се говори 
на тази тема, сега са водачи на протестите. Но хубаво, че и това се забеляза в Брюксел и този 
мит ми падна от гърба – и за диктатор, и за контрол върху медиите. Нали щяха да изкарват 
дела, дела, дела…. Какво ще изкарат….? Петнадесет-шестнадесет години вече съм на 
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различни постове, все изкарват и все нищо не могат да научат, защото няма, това е 
единствената причина.  
В това отношение е много важно да говорите с хората. Направили сме толкова много, че има 
какво да можем да направим още. Какви ще са форматите, само хората решават. И хората след 
това, разбира се за всяко управление, си носят отговорностите. Ние от нашето управление 
поне видимите неща не могат да ни ги отрекат.  
Дянков, го слагайте го това там на сайта и всеки ден обяснявайте тези цифри, защото те 
излизат и говорят и плашат хората.  
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-v-ostavka-shte-se-sysredotochi-v-
razdvijvane-na-ikonomikata,147676/  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: Хората харесват инфраструктурата, но недостатъчно, смята премиерът в оставка 
Бойко Борисов  
Кабинетът в оставка да посвети времето си в останалите месеци да дава предложения за 
раздвижване на икономиката, намаляване на безработицата и повишаване на доходите, 
съветва министрите премиерът Бойко Борисов в днешното правителствено заседание.  
 
Заглавие: Кабинетът в оставка ще се съсредоточи в раздвижване на икономиката  
Подзаглавие:  
Автор: Миглена Иванова, Деляна Петкова  
Текст: Хората харесват инфраструктурата, но недостатъчно, смята премиерът в оставка Бойко 
Борисов  
Кабинетът в оставка да посвети времето си в останалите месеци да дава предложения за 
раздвижване на икономиката, намаляване на безработицата и повишаване на доходите, 
съветва министрите премиерът Бойко Борисов в днешното правителствено заседание.  
„Явно инфраструктурата им харесва на хората, но недостатъчно“, коментира той, според 
записаното в стенограмата на заседанието.  
От думите на премиера обаче не става ясно за какъв период се отнасят препоръките към 
министрите. В предишното заседание, броени часове преди депозирането на оставката в 
Народното събрание, Борисов препоръча управлението в последните дни на това правителство 
да бъда такова, че "след като се върнем, да не заварим всичко разрушено".  
По отношение на новите работни места големите работодатели са няколко – държавата, 
местната власт и частният сектор. „В частния сектор тези, които остават на работа, им вдигат 
заплатите с 8,5% - 9%“, заяви Борисов днес и допълни, че "на фирмите им е много по-лесно да 
повишат заплатата на един служител, вместо да назначат още един".  
„Така тези, които работят във фирмите, започват да работят повече, стараят се повече, защото 
им се вдигат парите“, смята той. За него начинът за намиране на работа в кризата е 
преквалификация и обучение.  
По думите на икономическия министър в оставка Делян Добрев стимулирането на икономиката 
идва през инвестициите - вътрешни и външни. За да има ръст на инвестициите обаче трябва 
спокойна среда. Добрев очаква резултати през тази година на базата на разпределените 800 
млн. лева по ОП „Конкурентоспособност“ през 2012 година.  
Премиерът в оставка обяснява още, че всяко правителство може да изпълни само 3-4 
приоритета и припомни, че кабинетът на Станишев е взел решението за повишение на 
пенсиите, но средствата са били набавяни от това правителство. „Близо по милиард всяка 
година повече в най-голямата криза сме давали за пенсии“, допълва още Борисов.  
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-v-ostavka-shte-se-sysredotochi-v-razdvijvane-na-ikonomikata,147676/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-v-ostavka-shte-se-sysredotochi-v-razdvijvane-na-ikonomikata,147676/
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13235998  
Брой думи: 345  
 
 
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 2007-
2013 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.  
 
Заглавие: Eвропарите договорени, но само 38% разплатени  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 2007-
2013 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. /БЛИЦ  
BLITZ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13235998
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13236053  
Брой думи: 131  
 
 
Резюме: Областен информационен център-Русе организира пролетен хепънинг от 13:30 часа. 
Екипът на центъра ще подари на русенци и гостите на града празнична първомартенска украса 
на един от символите на града – Вазата в парка на младежта. Хепънингът ще премине под 
мотото „Да създаваме заедно!“.  
 
Заглавие: ОИЦ облича Вазата в парка като мартеница  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център-Русе организира пролетен хепънинг от 13:30 часа. 
Екипът на центъра ще подари на русенци и гостите на града празнична първомартенска украса 
на един от символите на града – Вазата в парка на младежта. Хепънингът ще премине под 
мотото „Да създаваме заедно!“.  
На събитието служителите на центъра ще раздават мартеници, изработени от хора със 
специфични потребности, които посещават Дневни центрове за социална интеграция и 
рехабилитация, създадени по оперативни програми.  
Гостите на празника ще се запознаят с добри практики, реализирани в Русе със средства по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“ и ОП 
„Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ .  
Поканени са представители на междинните звена и на управляващите органи на оперативните 
програми, бенефициенти и ученици, които посещават клубове по програма УСПЕХ на 
Министерството на образованието и науката.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13236053
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Evroparite-dogovoreni,-no-nerazplateni/nid-103436.html  
Брой думи: 345  
 
 
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 2007-
2013 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.  
 
Заглавие: Eвропарите договорени, но неразплатени  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 2007-
2013 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, съобщава 
Стандарт. 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.  
 

http://profit.bg/news/Evroparite-dogovoreni,-no-nerazplateni/nid-103436.html
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/42425  
Брой думи: 346  
 
 
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., пише 
в. Стандарт.  
 
Заглавие: 94% от европарите са с подпис, 38% - в ръката  
Подзаглавие:  
Автор:  
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., пише 
в. Стандарт. Това прави 93,87% от от общия бюджет на европрограмите. В рамките на 
програмния период 2007-2013 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 2.60 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.  
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/42425
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-biznes/94_ot_evroparite_sa_s_podpis_38__v_rakata-
179571.html  
Брой думи: 344  
 
 
Резюме: София. 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.  
 
Заглавие: 94% от европарите са с подпис, 38% - в ръката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. 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 2007-
2013 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.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/94_ot_evroparite_sa_s_podpis_38__v_rakata-179571.html
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/94_ot_evroparite_sa_s_podpis_38__v_rakata-179571.html
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/185344  
Брой думи: 354  
 
 
Резюме: За пет години ЕС е дал 3,51 млрд. евро на България  
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.  
 
Заглавие: Eвропарите договорени, но само 38% разплатени  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За пет години ЕС е дал 3,51 млрд. евро на България  
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 2007-2013 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. /БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/185344
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/01/2013589_kakvo_da_se_pravi/  
Брой думи: 3033  
 
 
Резюме: Няколко конкретни идеи за служебния кабинет  
Решението по кой път ще се поеме - дали към живота, който наричаме "нормален", или към 
мъчителната бедност, днес е в ръцете на политиците. Те, от една страна, се намират в 
изключително трудна ситуация, но, от друга, сегашното напрежение дава мандат на 
прогресивната част от управленския елит за големи промени, които могат да програмират по-
добър път за развитие за години напред. И тъй като всеки път започва от първите крачки, по-
надолу сме събрали най-належащите промени, които биха поставили държавата на правилните 
релси.  
 
Заглавие: Какво да се прави  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няколко конкретни идеи за служебния кабинет  
Решението по кой път ще се поеме - дали към живота, който наричаме "нормален", или към 
мъчителната бедност, днес е в ръцете на политиците. Те, от една страна, се намират в 
изключително трудна ситуация, но, от друга, сегашното напрежение дава мандат на 
прогресивната част от управленския елит за големи промени, които могат да програмират по-
добър път за развитие за години напред. И тъй като всеки път започва от първите крачки, по-
надолу сме събрали най-належащите промени, които биха поставили държавата на правилните 
релси.  
1. Силен и популярен служебен премиер  
Аварийното катапултиране на Бойко Борисов и цялото правителство от властта създаде 
неприятен вакуум, който прави ситуацията усложнена по няколко причини. През трите години и 
половина начело на държавата ГЕРБ наложи силно централизиран стил на управление, в който 
властта да се взимат важни решения беше в ръцете на няколко души. Оттеглянето на 
министрите, техните заместници и политическите им кабинети практически блокира държавата. 
Това се съчетава с няколко други процеса в отровен коктейл.  
Политическите предпочитания на хората в момента са разделени по такъв начин, че на 
изборите едва ли ще има категоричен победител - за пръв път от много години насам не се 
знае кой ще управлява след няколко месеца. Напълно възможна е и патова ситуация, след 
която - провеждането на още едни парламентарни избори след няколко месеца. Напрежението 
се засилва допълнително от протестите на улицата, противоречивите искания на хората и 
опасността някои политици да се качат на вълната на популизма. Всичко това прави дори и 
непосредственото бъдеще да изглежда несигурно. Усещането за хаос и непредвидимост от 
своя страна блокира не само държавното управление, но и бизнеса, плаши чуждестранните 
инвеститори и като цяло спира развитието на държавата.  
В тази ситуация за служебен премиер е нужен човек с безспорна компетентност да управлява 
държавата. Това трябва да е личност, която да не е участвала до момента в политиката, за да 
бъде приета безрезервно от хората, но в същото време да има опит в управлението на големи 
структури. Само силно назначение за министър-председател би могло да върне отново 
доверието, че държавата не се пързаля по нанадолнището. Непознат администратор би могъл 
да свърши някаква работа, но за двата месеца и половина до изборите едва ли ще успее да 
създаде това усещане за предвидимост, което е нужно.  
Срещу назначението на силна фигура за премиер със сигурност ще има съпротива от лидерите 
на големите партии. Те биха били притеснени, тъй като не разполагат с много предложения за 
министър-председател на евентуална коалиция. Силно назначение от президента сега заедно с 
убедителното му представяне до изборите увеличава много шансовете му да запази поста си и 
след тях. Ако служебният премиер се справи добре и с попътен политически вятър в платната, 
не е изключено след изборите той/тя да сформира около себе си коалиция вместо обратното - 
партийните лидери да се договарят помежду си.  
2. Ясна програма на служебното правителство  
Независимо какъв е премиерът, служебното правителство трябва да покаже, че има ясни идеи 
как да управлява държавата. Ситуацията в момента е такава, че то не може да си позволи 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/01/2013589_kakvo_da_se_pravi/
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лукса да бъде пасивно - просто да подготви изборите и да следи да не се случи нещо особено 
драматично. Ако иска да успокои напрежението, служебният кабинет трябва да започне работа 
с конкретна програма от краткосрочни решения на по-малките проблеми и идеи за дългосрочни 
стратегии, които да решат по-големите. Подобна заявка вече направи и президентът, който в 
речта си пред парламента тази седмица посочи няколко приоритета, по които може да започне 
работа назначеното от него правителство.  
Тези идеи обаче трябва да бъдат облечени в конкретна програма, която да бъде оповестена 
заедно с влизането на новия управленски екип във властта. Ако те бъдат добре формулирани и 
обяснени, служебното правителство ще има шанса да зададе посока на движение, която да се 
спазва и след парламентарните избори. За да се случи това обаче, трябва съчетание от ясна 
визия, силен екип и много дипломатичност, която да убеди всички, че зад усилията на новите 
министри стои само желанието да се постигнат конкретни резултати, а не скрити политически 
сметки.  
Важно е поне ключовите лица в кабинета да са хора с авторитет, защото именно те трябва да 
задвижат заспалите институции за дебати и идеи за реформи. Например в областта на 
съдебната система малка част от съществените промени зависят от самите магистрати. 
Междувластието обаче е добър период, в който, докато различните лобита се ослушат кой ще 
спечели следващите избори, да се прокарат бързи и смислени решения. Ако има активен 
министър, той реално може да води заседанията на Висшия съдебен съвет и да поставя 
реалните, а не вътрешнокотерийните проблеми за обсъждане.  
3. Бързи действия за успокояване на хората  
През 1997 г. служебното правителство на Стефан Софиянски успя само за няколко седмици да 
успокои инфлацията и да стабилизира лева, след като само за месец в началото на годината 
той беше паднал 457% спрямо долара. Магията се състоеше в негласната забрана търговските 
банки да пазаруват долари извън БНБ. Това изведнъж спря спекулациите и хората и 
българската валута отново започна да има някакъв смисъл като платежно средство.  
Идващото правителство няма да има възможности за такива магически поврати. Очевидната 
стъпка - свалянето на цената на тока, вече до голяма степен е изконсумирана. Цената на 
електроенергията ще падне с няколко процента преди встъпването му в длъжност. Бъдещият 
служебен министър заедно с ДКЕВР може да намери още и някои друг процент намаление след 
преразглеждането на мощностите за студен резерв, дългосрочните договори (поне една от 
двете американски компании е готова за малки отстъпки), преференциалните цени на 
когенерациите и т.н.  
Правителство може да направи повече в отношенията с електроразпределителните 
предприятия. Бърза и решителна промяна на общите договори на дружествата с клиентите 
може да помогне за възвръщане на част от доверието - например при оспорване на сметка, 
докато тече проверката, да се дължи сума, равна на миналогодишната. ЕРП-тата могат да 
бъдат подпомогнати с пари за енергийна ефективност, за да предоставят индикатори за 
наблюдение на показанията на електромерите у дома. Идеи има много, важното е те да бъдат 
бързо формулирани и да започнат да се прилагат.  
Могат да се помислят и предложат действия, които да обхванат и другите естествени 
монополи, банките, пенсионните фондове и т.н. Голяма част от тях изискват законодателна 
инициатива от парламента (като предлаганите от финансиста Любомир Христов мерки, 
например ясната дефиниция в Закона за потребителския кредит на термина "референтен 
лихвен процент"). Много могат да станат и под натиска на БНБ, стига последната да поиска.  
Правителството неизбежно трябва да се занимава и с доходите, въпреки че има много малки 
възможности за маневри. Те са ниски и този факт не се оспорва от който и да било. По-лошото 
е, че без промяна, колкото и да е стабилна страната, вътрешното напрежение в един момент 
ще избива, видно от протестите, и може да доведе до по-големи проблеми.  
Трябва да е пределно ясно, че когато заплатите растат много по-бързо от ефективността на 
работещите, бизнесът става неконкурентен. В един момент това води до по-нисък ръст на 
икономиката и в крайна сметка бумерангът отново се връща към доходите. Освен това 
вдигането на минималната работна заплата не се отразява съществено на заплатите (освен на 
най-ниско платените). Но може да се помисли за такива мерки, свързани с пазара на труда, 
които биха насърчили бизнеса да наема нови хора. Защото част от проблема с ниската заетост 
и високата безработица, и то точно сред нискоквалифицираните работници – 50% от 
безработните са с образование под 8 клас според агенцията по заетостта. "Парадоксално е, че 
точно тези, на които тези мерки се предлагат в помощ, ще загубят най-много от тях, коментира 
Красен Йотов от Industry Watch идеите за повишаване на МРЗ или минималните осигурителни 
прагове.  
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Евентуалното допълнително раздуване на разходите трябва да се прави много внимателно – то 
трябва да е или за сметка на намаление на други разходи, или за сметка на повече дълг. 
Последното е трудно изпълнимо предвид факта, че в такъв момент държавата ще се 
финансира много скъпо от пазара, защото той ще знае, че на нея й трябват пари. А и в закона 
за бюджета е лимитиран размерът на новия дълг, който може да поеме държавата – 2 млрд. лв.  
Така че трябва да се реши точно кои доходи и с каква цел се увеличават, натоварването на 
бюджета да не е голямо и да имат голям ефект – например майчинските.  
Третият вариант е да се предприемат реални мерки за подобряване на събираемостта на 
данъците. Ефектът от тази стъпка няма как да се почувства за месец, важното е те наистина да 
целят повишаване на събираемостта, а не поредното прелитане с хеликоптер над някое от по-
скъпите предградия в София. Националната агенция за приходите също трябва да бъде 
инструктирана да се захване с реалните длъжници, вместо да опита подобряване на 
резултатите си за сметка на изрядните фирми.  
4. Въвеждане на бързи мерки за прозрачност  
На първо време регулаторните органи като ДКЕВР трябва да бъдат задължени да направят 
публични всичките си обсъждания. След това всички проекторешения на правителството могат 
да се публикуват една седмица по-рано на сайта му. Отчетността за изпълнението на бюджета 
и за нивото на фискалния резерв също може да е на по-чести интервали – например на две 
седмици, а не както е досега – на месец. В момента Министерството на финансите публикува 
ежедневно информацията за разплащанията, които прави държавата чрез системата СЕБРА. 
Но тя е на неразбираем език. Тези данни могат да се предоставят в по-удобен вид.  
Какви дебати може да задвижи служебният кабинет  
1. Образователната реформа.  
От доста време изглежда така, сякаш промените са неизбежни, тъй като вече не може да 
продължава така - учителите са недоволни заради ниските заплати и необходимостта да ги 
допълват с още с допълнителна работа; родителите тъй като често плащат двойно - през 
данъците си и след това с допълнителни такси и за частни уроци; и децата, които в училище 
често си губят времето, а след това трябва да си доучват на частно (ако не са вече в частно 
училище). Ясно е, че заплатите на учителите трябва да растат и сега е точно моментът този 
ръст да се обвърже с по-ясни критерии за качество на работата. Който твърди, че това е 
трудно, явно е проспал десет години образователни реформи в западния свят. Ако президента 
успее да убеди достатъчно количество учители в тези мерки (не и синдиката на Янка Такева, 
който само стопира реформите), следващото правителство ще бъде просто принудено да 
предприеме нещо, вместо да тупа на място три години, както направи ГЕРБ.  
2. Пренасочване на средствата от оперативна програма "Човешки ресурси" към по-продуктивно 
използване.  
В момента основните пари отиват за непродуктивни дейности - обикновено в компании, които 
имат ресурса да попълнят апликационните форми, но които реално не използват средствата за 
обучение (спомнете си "Пайнер" по програма "Конкурентоспособност"). Така нито се 
намалява безработицата, нито се увеличава конкурентоспособността на страната. Парите от 
"Човешки ресурси" трябва да се насочват там където са идентифицирани възможности и нужди. 
Освен това трябва да има по-голямо самоучастие на бизнеса, за да не се прахосват за 
безсмислени дейности. Подобна трябва да е и политиката в при ОП "Конкурентоспособност", 
за което бяха направени първите стъпки едва през 2010 г.  
3. Ясна политика в областта на околната среда.  
В момента България се люшка от един протест на Орлов мост към друг опит за прокарване на 
частни интереси. Ясно е, че туризмът трябва да се развива, но това трябва да става 
балансирано и без увреждане на природата. Както природозащитниците, така и бизнесът и 
местните власти трябва да разберат, че компромис е нужен. Той е и възможен, тъй като в 
основата на протестите не е някаква безсмислена зелена упоритост срещу всичко, а 
непрозрачността и съмнението във фаворизирането на определени интереси.  
4. Нова енергия в електронното правителство.  
Това е един от приоритетите на президента Плевнелиев и твърде вероятно служебният кабинет 
ще се опита да ускори въвеждането на е-услуги максимално. Хубавото на тази идея е, че 
съотношението пари - ефект е изключително благоприятно - със сравнително малко средства 
може реално да се ограничи корупцията на ниско ниво и да се спести много време на нейните 
клиенти. Електронното правителство е и добър повод да се направи внимателен анализ на 
работата, процесите и организацията в администрацията, който да се използва при по-голяма 
реформа.  
5. Медиите  
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Изключително важно е общественият съвет и служебното правителство да сложат началото на 
още една тема - срастването на политически, медийни и икономически интереси, които 
манипулират обществения дебат и защитават нечисти задкулисни интереси.  
Няма да бъдат изградени ефективни институции, които да решат социалните проблеми на 
населението, ако собствеността, финансирането и връзките с политически и финансови 
структури на медиите не се изяснят и всички медии не бъдат поставени в ситуация на 
прозрачна собственост и равнопоставеност по отношение на финансирането с публични 
средства.  
Какво може още да направи този парламент  
Едно от исканията на протестиращите беше да се въведе мажоритарният избор за депутати. 
"240 народни представители, избрани мажоритарно, не могат да бъдат купени", беше 
аргументът на протестиращите. Мажоритарният избор обаче не е решение на проблема, а по-
скоро може да го задълбочи. Най-малкото защото е по-лесно да си напазаруваш група 
депутати, а по-трудно партия. Досега в почти всички парламенти е имало т.нар. независими 
депутати и практиката показва, че точно те са най-склонни да влизат в съмнителни договорки.  
Освен това мажоритарният избор работи най-вече за политическата сила, която се ползва с 
най-висока обществена подкрепа, и ощетява останалите. За изборите през 2009 г. тройната 
коалиция въведе частично мажоритарен вот, като във всеки един от 31 избирателни района се 
избираше по един депутат мажоритарно. ГЕРБ спечели 26 мандата, а останалите 5 – ДПС.  
"След като тройната коалиция въведе мажоритарния елемент, видяхме, че той на практика не 
сработи и едни от най-пасивните депутати в 41-вия парламент са именно тези, които са 
избрани като мажоритарни кандидати", казва Антоанета Цонева от Института за развитие на 
публичната среда. Според нея най-удачно е да се въведе възможността за т.нар. 
преференциален избор. Това е вот, при който избирателят може да посочи кандидата за 
депутат от листата на съответната партия, на който симпатизира. "По този начин всеки 
избирател може да пренарежда спуснатите от партийните централи листи", добавя Цонева.  
Преференциалният вот ще принуди партиите да слагат в листите си лица, които се ползват с 
обществена подкрепа. Досега на избираемите места партиите обикновено слагаха изявени 
партийци или верни на ръководствата на формациите фигури. При приемането на Изборния 
кодекс през 2010 г. беше дадена такава възможност, но с промените на кодекса в края на 
миналата година преференциалният вот отпадна. Впоследствие при гласуването в пленарната 
зала почти всички парламентарно представени партии гласуваха срещу преференциалния вот. 
В защита на такъв избор се обявиха само двама депутати – Михаил Михайлов от "Синята 
коалиция" и Георги Божинов от БСП. Тогава народни представители от ГЕРБ твърдяха, че по-
голямата част от мнозинството е за възможността избирателят да пренарежда депутатските 
листи, но в групата надделяло мнението на председателя на правната комисия Искра 
Фидосова.  
"Харесвам идеята за преференциален вот. Тя дава чудесни възможности. Не може да 
ограничаваме хората да си сложат на първо място когото си изберат в една партийна листа", 
казва министърът по управлението на еврофондовете в оставка Томислав Дончев.  
Този вторник Михаил Михайлов внесе в парламента промени в Избирателния кодекс, с които да 
се въведе преференциално гласуване. То предвижда възможността депутатската листа да се 
пренарежда, ако за отделните кандидати в съответната партийна листа са подадени 5% от 
гласовете за нея. Поправките, внесени от Михайлов, облекчават и условията, при които на 
парламентарните избори могат да се явяват независими кандидати за депутати, издигнати от 
инициативни комитети. Тази възможност съществува и сега, но високият праг от 3 на сто 
избиратели от дадения район, необходими за регистрацията на такъв кандидат, беше 
непосилен за кандидатура, зад която не стои партия. Промените предвиждат прагът да падне 
на 1%. Според Михайлов така ще се даде възможност на повече граждански организации да 
издигат свои кандидати. Засега обаче от ГЕРБ нямат отговор на въпроса дали промените ще 
бъдат придвижени до гласуване в пленарната зала до края на работата на този парламент.  
Леката ръка на регулаторите  
Eдна трета от жалбите към омбудсмана се отнасят за т.нар. доставчици на обществени услуги. 
Процентът не е намалял съществено дори след като през миналата година по предложение на 
Константин Пенчев бяха направени промени в закона за далекосъобщенията, с които някои от 
несправедливите практики на мобилните оператори, като например автоматичното 
подновяване на договори, отпаднаха. Жалбите срещу доставчици на обществени услуги са 
дори повече от тези, които касаят социални права.  
Голяма част от протестиращите отправят искания срещу монополите, но те нямат предвид 
само електроразпределителните предприятия или НЕК. Дори и компаниите, които не са в 
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монополни позиции, трудно нагаждат поведението си, така че да намерят пресечната точка с 
клиентите си. Една от причините за това е провалът на регулаторите. Въпреки че те бяха 
създадени в последните години като независими органи, рядко успяват да балансират между 
отделните играчи на пазарите, които трябва да контролират. А независимостта им от 
правителството е съмнителна. Още по-лошо е, че често при тях се усеща и влияние на 
корпоративни интереси, които вредят на бизнес средата в България и нарушават правата на 
потребителите.  
Например прословутата вече Държавна комисия за енергийно и водно регулиране успя да 
изпълни почти всички желания на правителството, често въпреки мнението си. През 2010 и 
2011 г. например ДКЕВР препоръча по-голямо повишение на цените, но после се отказа след 
съвета на премиера. Заради натрупаните дефицити на следващата година скокът беше много 
по-голям. В същото време ДКЕВР пазеше енергийните производители да не излязат във фалит. 
Използвайки т.нар. разходопокривни цени, регулаторът насърчаваше раздуването им. В 
момента средно претеглената цена на електроенергията от ТЕЦ-овете в България вече гони 
аналогичните цени в Германия. В същото време регулаторът отказваше да настъпи малко 
повече енергийните компании при взаимоотношенията им с потребителите. Защото не било в 
техните правомощия.  
Останалите регулатори също могат да бъдат обвинени в подобни грехове. Комисията за 
защита на конкуренцията през годините не успя или не пожела да спре нито едно 
монополизиране на пазар. КЗК не забеляза и разреши концентрацията на въглищни мини и 
топлофикационни дружества в орбитата на Христо Ковачки. Антимонополната комисия допусна 
същото да се случи и на пазара на вестници и телевизии - и куп медии съвместно се 
контролират от депутата от ДПС Делян Пеевски и банкера Цветан Василев. Комисията за 
регулиране на съобщенията, която като цяло започна да работи по-балансирано, не успя да 
забележи как всички мултиплекси се съсредоточават в едни ръце. А БНБ, вторачена в 
стабилността на борда, предпочита да е адвокат по-скоро на банките, отколкото от време на 
време защитник и на потребителите.  
Очевидно е, че практиката на регулаторите трябва да се промени много сериозно. Най-малкото 
да забелязват нарушения и провали, които са обществена тайна.  
Екип на Капитал  
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1048210  
Брой думи: 130  
 
 
Резюме: Областен информационен център-Русе организира пролетен хепънинг от 13:30 часа. 
Екипът на центъра ще подари на русенци и гостите на града празнична първомартенска украса 
на един от символите на града – Вазата в парка на младежта. Хепънингът ще премине под 
мотото „Да създаваме заедно!“.  
 
Заглавие: ОИЦ облича Вазата в парка като мартеница  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център-Русе организира пролетен хепънинг от 13:30 часа. 
Екипът на центъра ще подари на русенци и гостите на града празнична първомартенска украса 
на един от символите на града – Вазата в парка на младежта. Хепънингът ще премине под 
мотото „Да създаваме заедно!“.  
На събитието служителите на центъра ще раздават мартеници, изработени от хора със 
специфични потребности, които посещават Дневни центрове за социална интеграция и 
рехабилитация, създадени по оперативни програми.  
Гостите на празника ще се запознаят с добри практики, реализирани в Русе със средства по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“ и ОП 
„Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ .  
Поканени са представители на междинните звена и на управляващите органи на оперативните 
програми, бенефициенти и ученици, които посещават клубове по програма УСПЕХ на 
Министерството на образованието и науката.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1048210
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/69667-evroparite-dogovoreni-no-samo-38-
razplateni  
Брой думи: 343  
 
 
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.  
 
Заглавие: Eвропарите договорени, но само 38% разплатени  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 2007-
2013 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.  
БЛИЦ  
 

http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/69667-evroparite-dogovoreni-no-samo-38-razplateni
http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/69667-evroparite-dogovoreni-no-samo-38-razplateni
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.manager.bg  
Връзка: http://www.manager.bg/news/zashto-pravitelstvoto-glasuva-dnes-tochka-42-i-ya-slozhi-na-
sayta-si-stenograma-ot-zasedaniet-0  
Брой думи: 2449  
 
 
Резюме: След отлагане в два поредни заради хипертоничната криза на премиера,  
правителството - в оставка, но работещо до сформиране на нов кабинет  
днес проведе заседанието си. Предварително обявеният дневен ред включва 59 точки. От 
дебатите и гласуването по тях е качена подробната стенограма, засягаща точка 42.  
 
Заглавие: Защо правителството гласува днес точка 42 и я сложи на сайта си (стенограма 
от заседанието на МС)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След отлагане в два поредни заради хипертоничната криза на премиера, 
правителството - в оставка, но работещо до сформиране на нов кабинет днес проведе 
заседанието си. Предварително обявеният дневен ред включва 59 точки. От дебатите и 
гласуването по тях е качена подробната стенограма, засягаща точка 42. Публикуваме я така, 
както е в сайта на Министерски съвет. От нея, в резюме става ясно, че премиерът е стигнал до 
заключението, че "явно инфраструктурата им харесва на хората, но не достатъчно.", "на хората 
им омръзна да се дрънкаме с този и онзи.", "трябва сега да намерим верния път - как да 
създадем работни места", "със сметките за ток става някаква завера" и признава: "Да, имам 
грешки – можеше всичко това особено в енергетиката още преди две години да сме го 
приключили." Накрая възлага на министрите да говорят с хората и да обясняват направеното 
от ГЕРБ до момента, а в заключение поръчва на Дянков "слагайте го това там на сайта и всеки 
ден обяснявайте тези цифри, защото те излизат и говорят, и плашат хората." Стенограма от 
заседанието на Министерски съвет, на 1 март, 2013 г. Точка 42  
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния 
бюджет за 2013 г. СИМЕОН ДЯНКОВ: С тази точка предлагаме допълнителни бюджетни 
кредити за 10 милиона лева – 9 милиона по бюджета на Министерство на отбраната за 
изплащане на просрочени задължения на Военномедицинска академия и 1 милион по бюджета 
на Националната разузнавателна служба също за изплащане на просрочени задължения. 
Обръщам внимание, че по този начин общите просрочени задължения на централната власт 
спадат на около 90 милиона. Ние ги заварихме като влязохме в мандат общи вътрешни 
задължения около 620 милиона лева само в Министерство на отбраната. Общи задължения 
към влизането ни в мандат – 4 милиарда и 200 милиона лева. От 4 милиарда и 200 милиона 
лева сме ги смалили на 91 милиона лева.  
БОЙКО БОРИСОВ: С какви очи Станишев коментира цифрите?!  
СИМЕОН ДЯНКОВ:  
Ние сме извадили всичката тази информация. Вчера се наложи да извадим информация – 
поредната спекулация от страна на Станишев, че дължимите, но неразплатени данъчни 
кредити по ДДС са се увеличили. Направихме за първи път такава справка в НАП, оказа се, че 
те са на рекордно ниско ниво - 207 милиона лева към 25 февруари, а ние сме ги заварили на 
702 милиона лева. При това сме ги свалили с 3,5 пъти – от 702 милиона лева на 207. При това 
преди две години ние променихме законодателната част на Закона по ДДС, така че ако вървят 
инспекции в определени фирми до 3 месеца е възможно да се задържи данъчния кредит. От 
тези 207 милиона 160 милиона са по смисъла на този закон, така че реално задържания и  
неразплатен кредит е под 50 милиона лева спрямо 702 при най-добрата година за 
европейската икономика 2008 година.  
БОЙКО БОРИСОВ: Спрямо най-лошата за европейската икономика 2012-2013 г. След тези 
заседания вече ще сме на друга вълна, да спрем да се разправяме с тези политически лидери, 
защото всъщност вече на хората толкова им омръзнаха цифри. Той всеки ден казва – 
задължиха държавата, дългове, а то е точно обратното. Но хората вече това не ги интересува.  
Оттук нататък трябва да се мисли върху две неща, защото явно инфраструктурата им харесва 
на хората, но не достатъчно. Трябва да се мисли как да се раздвижи икономиката, да се 
повишат доходите, да се намали безработицата. Оттук насетне това трябва да ни бъде във 
всяко едно говорене. На хората им омръзна да се дрънкаме с този и онзи. В края на краищата 
ние трябва да сме готови в следващите месеци да кажем какво може реално да се направи и 

http://www.manager.bg/news/zashto-pravitelstvoto-glasuva-dnes-tochka-42-i-ya-slozhi-na-sayta-si-stenograma-ot-zasedaniet-0
http://www.manager.bg/news/zashto-pravitelstvoto-glasuva-dnes-tochka-42-i-ya-slozhi-na-sayta-si-stenograma-ot-zasedaniet-0
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как трябва да стане. Вече всеки, който се занимава с управление знае, че едно правителство 
може да има три-четири приоритета, повече не може да изпълни, това е написано във всяка 
книга. Това трябва да бъде нещото, върху което най-много да се мисли, защото ние с първия 
ден вдигнахме пенсиите, Станишев ги беше вдигнал само на книга, ние започнахме да ги 
плащаме, но то си остана някак си, че все едно те са го взели като решение, а ние близо по 
милиард всяка година повече в най-голямата криза сме давали за пенсии. Той казва, че от 
четири години са замразени доходите, което не е вярно. Но, повтарям – няма смисъл да хабим 
енергия в тази посока. Трябва верния път сега да го намерим – как да се създадат работни 
места. Има два големи работодателя – държава и общини и частния сектор. Какво се забелязва 
в частния сектор? Тези, които остават на работа започват да им вдигат заплатите средно около 
8,5-9% са вдигнати заплатите на тези, които остават на работа. На фирмите им е много по-
лесно, ако плащат хиляда лева заплата, да я направят хиляда и двеста, отколкото да назначат 
още един за хиляда лева. Така тези, които работят във фирмите почват да работят повече, 
стараят се повече, защото им се вдигат парите, но тези, които не са конкурентноспособни и 
остават навън им расте броят и те са точно отчаяните хора, защото тези хора не виждат 
никакво бъдеще. Единственият изход е преквалификация, обучение, който иска да му се  
вдига стандартът, за да може да бъде утре нает на работа.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ:  
Господин премиер, стимулирането на икономиката идва през инвестициите – вътрешни 
инвестиции, външни инвестиции. Ние в двете посоки сме направили не малко. Миналата година 
за вътрешните инвестиции сключихме договори за безвъзмездна помощ по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ за над 800 милиона, резултатите от които ще се видят тази 
година, защото тези проекти ще се изпълняват тази година, те ще доведат до по-голяма 
конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати, но и повече заети в тях. От друга страна 
за външните инвестиции днес гласувахме промяна в правилника, която ще сертифицира по-
голям брой проекти, ще привлече по-голям брой проекти и за първи път от 23 години в края на 
миналата година и в началото на тази ние проведохме бизнес форуми, България проведе 
бизнес форуми в чужбина, ние ги организирахме заедно с „Файненшъл таймс“, за да отидем до 
света и да им кажем, да не чакаме инвеститорите в България, а да отидем в основните 
инвестиционни дестинации и да покажем потенциала на България за инвестиции.  
БОЙКО БОРИСОВ: Да, но за това трябва да има спокойна среда.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Точно така. Резултатите от това ще се видят отново през тази година.  
БОЙКО БОРИСОВ:  
Няма нищо по-лошо за инвеститорите от това да разбират, че им се развалят стари договори. 
Понеже, за съжаление нямаше възмездие за тези, които подписаха тези тежки за България 
договори, сега всяко разваляне на подобен договор буквално е огромен отлив на инвестиции. 
Освен това самият частен бизнес, особено на запад на големите компании 10-15% са техни 
капитали, другото е кредити от големи банки. Веднага след тях ще се създаде напрежение в 
големите световни банки и инвестиционният климат ще се срине. Затова е много важно и 
затова и подадохме оставка, затова се дръпнахме, затова сме готови, ако предлагат нова 
форма на управление с граждански сдружения – ще закрием партиите, ще си направим 
гражданско сдружение, каквото бяхме – то не е и закрито, Фандъкова е председател на 
гражданското сдружение и тогава всички, които ни подкрепят…. Така че мен са ме издигнали 
гражданите – инициативен комитет ме издигна, без партия, без нищо, за кмет на София и го 
спечелих. Така че всички, които считат, че могат по-добре да управляват от гражданските  
сдружения не да казват – ние не искаме да участваме във властта или да управляваме, искаме 
отстрани да стоим и да си бъдем все такива. За съжаление отстрани не става. Да си направят 
веднага партия, да си направят депутати, да си направят кабинет, ние с радост ще ги 
приветстваме. Но важно е да има отговорни хора, а не това, което ни се предлага от Станишев.  
Иначе аз веднага мога да отговаря – следващият премиер на ГЕРБ ще бъде моята секретарка и 
тя просто ще ми се обажда да ме пита какво да се направи. Това отговорно ли е, което 
предлага Станишев?! Доган така го направи. И да се събират някъде и да взимат решения и 
просто само да ги свеждат. Все едно премиерът или министри ще бъдат секретарки… Никой не 
е казал, че ще ни изберат, нито мен, нито него, нито който и да е, така че откъде накъде…?! Но, 
за да му отговоря, защото това е дезертьорство, че и ние можем да работим по този начин, 
само че не аз, а секретарката ще бъде. Тя е много по-тиха, много по-разбрана, ще изслушва 
всички и просто само ще пита. Просто това е несериозно. Нали политическата отговорност във 
всяка една държава, излъчват лидерите си, те участват в предизборна кампания. И аз в това  
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отношение толкова много се радвам на тези граждани, защото има едни други, които вече горе-
долу са ми ясни – даже и днес са посочени – дядо, вуйчо…. Но, както и да е – ние, повтарям, 
трябва да бъдем винаги честни с хората.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Понеже споменахте, господин премиер, за гражданските движения и 
гражданското общество, вижте, тази демагогия малко трябва да бъде казана по друг начин, 
която се проповядва в публичното пространство. Лично аз трябва да ви уведомя и това може да  
се докаже, че най-важният документ на Министерство на културата, който създадохме това е 
Стратегията за култура. Документ, който три правителства са били длъжни да създадат, се 
създава в този момент със 150 човека точно от гражданските движения и обществените 
организации. Относно комисиите, всички комисии, тъй като творческите съюзи много отдавна 
не са държавни организации от 1990 година те са граждански сдружения по интереси и цели, те 
присъстват в министерството на всички ниво във всички комисии възможни за взимане на 
решения – от книгоиздаването до музейното дело. Така че това говорене аз смятам, че не е 
основателно, смятам че правителството до днес е работило много активно с гражданските 
сдружения и обществените организации. Колкото до това, че е в тежка криза, можем да 
говорим, аз особено мога да говоря единствено за културните индустрии. Направихме анализ 
именно точно с обществени организации и Института за икономика на културата и резултатът 
беше много добър и не случайно в Брюксел четох един доклад, когато казват, че е време вече 
за Европа културните индустрии да бъдат приоритет и то по една проста причина, господин 
премиер, в областта на културните индустрии се установи, че между 3,5 и 4% има растеж. Няма  
безработица, а има заети нови работни места. Нула е безработицата в културните индустрии – 
от филмовата индустрия до музеите никъде нито един човек не е освободен.  
БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Вежди, в това отношение мен ме упрекваха, че се вслушвам във 
всички протестиращи и ги приемам.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Мисля, че това е една демагогия.  
БОЙКО БОРИСОВ:  
Чухме гражданската позиция – дали са зърнопроизводители, дали са животновъди, дали са 
железничари, дали са транспортни работници, дали са еколози, дали са в областта на 
археологията, с кой ли не. Винаги и благодарение на това ние и спряхме много закони и 
направихме нови закони, които да го гарантира. Кога е прекъсвала работата с тези хора?!  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Точно това казвам, господин премиер, че не е вярно това, което се говори.  
БОЙКО БОРИСОВ:  
И сега слушам сутринта Райчинов, аз с Райчинов сигурно имам 50 срещи, колко ли въпроса не 
сме решили с най-големите шефове на болници заедно с него – десетки пъти. Така че ние 
щяхме да бъдем уязвими, ако се бяхме вкопчили във властта. Сега с абсолютно гражданска 
чиста съвест можем с тези хора, които недоволстват, защото и ние недоволстваме. Не ми е  
приятно, ето виждате цифрите какви са. Всеки може да ги интерпретира както иска, но това са 
цифрите. И аз исках да управлявам във време на растеж, каквато беше 2007-2008 година, но 
ми се случи в най-тежката финансова криза. И виждате държавите – една под друга падат. Не е  
толкова лесно, колкото си мислят. Но, повтарям – това е демокрацията и ние доказахме, че в 
България митовете им се срутиха, които искаха да кажат за това правителство. Диктатор…?! Но 
виждате те го направиха, техният щаб работеше много добре. Ние, улисани да направим 
„Дунав мост 2“ до май месец, да изкараме магистрала „Тракия“ до май месец, да отпуснат 
парите за „Струма“, да свършим куп неща, пропуснахме тези процеси, които вървят. И 
стрелбата по Баретата, Буда в кавички, след това няколко изказвания на Станишев и Лютви 
Местан за мир, за напрежение и по другия начин, че ще си ходим. Аз съм убеден, че и със 
сметките на тока става някаква завера. Не може в най-тежкото време в зимата да направят 38-
45 дни отчетен период, вместо на по 5, на по 10, на 15 дни да го правят. И тук виждате и ДКЕВР 
с тези трикове, които са направили. Просто пропиляхме и пропуснахме време. Това можеше 
ние да го отреагираме. Виждате дори в Русия Путин от България видя, че това е проблем, 
когато отиде на много хора на електромера сметката и веднага дръпнаха назад и там свалиха 
тока. Ние днес ще го свалим сигурно със 6-7% поне. Защо да не сме го направили? Ако имахме 
тази информация от службите или от ДКЕВР или от всички останали, нямаше да се получи 
това. Сега виждате – от Конституцията до…., всеки иска нещо да се променя. Не съм подписал 
един договор за всичко това. Откъде накъде? Да, имам грешки – можеше всичко това особено в 
енергетиката още преди две години да сме го приключили. Сгрешихме. Колко министри 
сменихме, я погледнете. При всеки пробив или всяко откриване на недостатъчно ефективна 
дейност сме го променяли и това всичко е идвало вследствие на гражданските искания. И  
аз отидох и им сдадох властта, сдадох цялата власт. До вчера говореха, че контролираме 
всичко, сега нито контролираме парламент, нито контролираме Министерски съвет, 
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Президентът си има своя политика, да преценява каквото иска, това да прави, той е държавен 
глава. Но ние нямаме нищо от днес – никаква власт. И медиите са го правили нарочно. И аз 
като съм казвал и когато са ме питали в Брюксел, съм казвал, че ние нямаме нито една медия, 
ние не ги караме тези няколко, които брутално ни хвалеха, за да създадат това усещане и да се 
говори на тази тема, сега са водачи на протестите. Но хубаво, че и това се забеляза в Брюксел 
и този мит ми падна от гърба – и за диктатор, и за контрол върху медиите. Нали щяха да 
изкарват дела, дела, дела…. Какво ще изкарат….? Петнадесет-шестнадесет години вече съм 
на различни постове, все изкарват и все нищо не могат да научат, защото няма, това е 
единствената причина. В това отношение е много важно да говорите с хората. Направили сме 
толкова много, че има какво да можем да направим още. Какви ще са форматите, само хората 
решават. И хората след това, разбира се за всяко управление, си носят отговорностите. Ние от 
нашето управление поне видимите неща не могат да ни ги отрекат. Дянков, слагайте го това 
там на сайта и всеки ден обяснявайте тези цифри, защото те излизат и говорят, и плашат 
хората. Приемаме точка 42.!  
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Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/42371  
Брой думи: 2307  
 
 
Резюме: Станишев иска кабинет от секретарки  
На хората им омръзна да се дрънкаме с този и онзи, трябва да се мисли трябва да се мисли как 
да се раздвижи икономиката, да се повишат доходите, да се намали безработицата. Това казва 
премиерът в оставка Бойко Борисов на последното заседание на правителството, според 
стенограмата, публикувана на сайта на Министерски съвет.  
 
Заглавие: Борисов: Дрънкането писна на хората  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Станишев иска кабинет от секретарки  
На хората им омръзна да се дрънкаме с този и онзи, трябва да се мисли трябва да се мисли как 
да се раздвижи икономиката, да се повишат доходите, да се намали безработицата. Това казва 
премиерът в оставка Бойко Борисов на последното заседание на правителството, според 
стенограмата, публикувана на сайта на Министерски съвет.  
СИМЕОН ДЯНКОВ: С тази точка предлагаме допълнителни бюджетни кредити за 10 милиона 
лева – 9 милиона по бюджета на Министерство на отбраната за изплащане на просрочени 
задължения на Военномедицинска академия и 1 милион по бюджета на Националната 
разузнавателна служба също за изплащане на просрочени задължения. Обръщам внимание, че 
по този начин общите просрочени задължения на централната власт спадат на около 90 
милиона. Ние ги заварихме като влязохме в мандат общи вътрешни задължения около 620 
милиона лева само в Министерство на отбраната. Общи задължения към влизането ни в 
мандат – 4 милиарда и 200 милиона лева. От 4 милиарда и 200 милиона лева сме ги смалили 
на 91 милиона лева.  
БОЙКО БОРИСОВ: С какви очи Станишев коментира цифрите?!  
СИМЕОН ДЯНКОВ: Ние сме извадили всичката тази информация. Вчера се наложи да извадим 
информация – поредната спекулация от страна на Станишев, че дължимите, но неразплатени 
данъчни кредити по ДДС са се увеличили. Направихме за първи път такава справка в НАП, 
оказа се, че те са на рекордно ниско ниво - 207 милиона лева към 25 февруари, а ние сме ги 
заварили на 702 милиона лева. При това сме ги свалили с 3,5 пъти – от 702 милиона лева на 
207. При това преди две години ние променихме законодателната част на Закона по ДДС, така 
че ако вървят инспекции в определени фирми до 3 месеца е възможно да се задържи данъчния 
кредит. От тези 207 милиона 160 милиона са по смисъла на този закон, така че реално 
задържания и неразплатен кредит е под 50 милиона лева спрямо 702 при най-добрата година 
за европейската икономика 2008 година.  
БОЙКО БОРИСОВ: Спрямо най-лошата за европейската икономика 2012-2013 г. След тези 
заседания вече ще сме на друга вълна, да спрем да се разправяме с тези политически лидери, 
защото всъщност вече на хората толкова им омръзнаха цифри. Той всеки ден казва – 
задължиха държавата, дългове, а то е точно обратното. Но хората вече това не ги интересува. 
Оттук нататък трябва да се мисли върху две неща, защото явно инфраструктурата им харесва 
на хората, но не достатъчно. Трябва да се мисли как да се раздвижи икономиката, да се 
повишат доходите, да се намали безработицата. Оттук насетне това трябва да ни бъде във 
всяко едно говорене. На хората им омръзна да се дрънкаме с този и онзи. В края на краищата 
ние трябва да сме готови в следващите месеци да кажем какво може реално да се направи и 
как трябва да стане. Вече всеки, който се занимава с управление знае, че едно правителство 
може да има три-четири приоритета, повече не може да изпълни, това е написано във всяка 
книга. Това трябва да бъде нещото, върху което най-много да се мисли, защото ние с първия 
ден вдигнахме пенсиите, Станишев ги беше вдигнал само на книга, ние започнахме да ги 
плащаме, но то си остана някак си, че все едно те са го взели като решение, а ние близо по 
милиард всяка година повече в най-голямата криза сме давали за пенсии. Той казва, че от 
четири години са замразени доходите, което не е вярно.  
Но, повтарям – няма смисъл да хабим енергия в тази посока. Трябва верния път сега да го 
намерим – как да се създадат работни места. Има два големи работодателя – държава и 
общини и частния сектор. Какво се забелязва в частния сектор? Тези, които остават на работа 
започват да им вдигат заплатите средно около 8,5-9% са вдигнати заплатите на тези, които 
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остават на работа. На фирмите им е много по-лесно, ако плащат хиляда лева заплата, да я 
направят хиляда и двеста, отколкото да назначат още един за хиляда лева. Така тези, които 
работят във фирмите почват да работят повече, стараят се повече, защото им се вдигат 
парите, но тези, които не са конкурентноспособни и остават навън им расте броят и те са точно 
отчаяните хора, защото тези хора не виждат никакво бъдеще. Единственият изход е 
преквалификация, обучение, който иска да му се вдига стандартът, за да може да бъде утре 
нает на работа.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин премиер, стимулирането на икономиката идва през инвестициите – 
вътрешни инвестиции, външни инвестиции. Ние в двете посоки сме направили не малко. 
Миналата година за вътрешните инвестиции сключихме договори за безвъзмездна помощ по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за над 800 милиона, резултатите от които ще 
се видят тази година, защото тези проекти ще се изпълняват тази година, те ще доведат до по-
голяма конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати, но и повече заети в тях. От друга 
страна за външните инвестиции днес гласувахме промяна в правилника, която ще сертифицира 
по-голям брой проекти, ще привлече по-голям брой проекти и за първи път от 23 години в края 
на миналата година и в началото на тази ние проведохме бизнес форуми, България проведе 
бизнес форуми в чужбина, ние ги организирахме заедно с „Файненшъл таймс“, за да отидем до 
света и да им кажем, да не чакаме инвеститорите в България, а да отидем в основните 
инвестиционни дестинации и да покажем потенциала на България за инвестиции.  
БОЙКО БОРИСОВ: Да, но за това трябва да има спокойна среда.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Точно така. Резултатите от това ще се видят отново през тази година.  
БОЙКО БОРИСОВ: Няма нищо по-лошо за инвеститорите от това да разбират, че им се 
развалят стари договори. Понеже, за съжаление нямаше възмездие за тези, които подписаха 
тези тежки за България договори, сега всяко разваляне на подобен договор буквално е огромен 
отлив на инвестиции. Освен това самият частен бизнес, особено на запад на големите 
компании 10-15% са техни капитали, другото е кредити от големи банки. Веднага след тях ще 
се създаде напрежение в големите световни банки и инвестиционният климат ще се срине. 
Затова е много важно и затова и подадохме оставка, затова се дръпнахме, затова сме готови, 
ако предлагат нова форма на управление с граждански сдружения – ще закрием партиите, ще 
си направим гражданско сдружение, каквото бяхме – то не е и закрито, Фандъкова е 
председател на гражданското сдружение и тогава всички, които ни подкрепят…. Така че мен са 
ме издигнали гражданите – инициативен комитет ме издигна, без партия, без нищо, за кмет на 
София и го спечелих. Така че всички, които считат, че могат по-добре да управляват от 
гражданските сдружения не да казват – ние не искаме да участваме във властта или да 
управляваме, искаме отстрани да стоим и да си бъдем все такива. За съжаление отстрани не 
става. Да си направят веднага партия, да си направят депутати, да си направят кабинет, ние с 
радост ще ги приветстваме. Но важно е да има отговорни хора, а не това, което ни се предлага 
от Станишев. Иначе аз веднага мога да отговаря – следващият премиер на ГЕРБ ще бъде 
моята секретарка и тя просто ще ми се обажда да ме пита какво да се направи. Това отговорно 
ли е, което предлага Станишев?! Доган така го направи. И да се събират някъде и да взимат 
решения и просто само да ги свеждат. Все едно премиерът или министри ще бъдат 
секретарки… Никой не е казал, че ще ни изберат, нито мен, нито него, нито който и да е, така че 
откъде накъде…?! Но, за да му отговоря, защото това е дезертьорство, че и ние можем да 
работим по този начин, само че не аз, а секретарката ще бъде. Тя е много по-тиха, много по-
разбрана, ще изслушва всички и просто само ще пита. Просто това е несериозно. Нали 
политическата отговорност във всяка една държава, излъчват лидерите си, те участват в 
предизборна кампания. И аз в това отношение толкова много се радвам на тези граждани, 
защото има едни други, които вече горе-долу са ми ясни – даже и днес са посочени – дядо, 
вуйчо…. Но, както и да е – ние, повтарям, трябва да бъдем винаги честни с хората.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Понеже споменахте, господин премиер, за гражданските движения и 
гражданското общество, вижте, тази демагогия малко трябва да бъде казана по друг начин, 
която се проповядва в публичното пространство. Лично аз трябва да ви уведомя и това може да 
се докаже, че най-важният документ на Министерство на културата, който създадохме това е 
Стратегията за култура. Документ, който три правителства са били длъжни да създадат, се 
създава в този момент със 150 човека точно от гражданските движения и обществените 
организации. Относно комисиите, всички комисии, тъй като творческите съюзи много отдавна 
не са държавни организации от 1990 година те са граждански сдружения по интереси и цели, те 
присъстват в министерството на всички ниво във всички комисии възможни за взимане на 
решения – от книгоиздаването до музейното дело. Така че това говорене аз смятам, че не е 
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основателно, смятам че правителството до днес е работило много активно с гражданските 
сдружения и обществените организации.  
Колкото до това, че е в тежка криза, можем да говорим, аз особено мога да говоря единствено 
за културните индустрии. Направихме анализ именно точно с обществени организации и 
Института за икономика на културата и резултатът беше много добър и не случайно в Брюксел 
четох един доклад, когато казват, че е време вече за Европа културните индустрии да бъдат 
приоритет и то по една проста причина, господин премиер, в областта на културните индустрии 
се установи, че между 3,5 и 4% има растеж. Няма безработица, а има заети нови работни 
места. Нула е безработицата в културните индустрии – от филмовата индустрия до музеите 
никъде нито един човек не е освободен.  
БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Вежди, в това отношение мен ме упрекваха, че се вслушвам във 
всички протестиращи и ги приемам.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Мисля, че това е една демагогия.  
БОЙКО БОРИСОВ: Чухме гражданската позиция – дали са зърнопроизводители, дали са 
животновъди, дали са железничари, дали са транспортни работници, дали са еколози, дали са 
в областта на археологията, с кой ли не. Винаги и благодарение на това ние и спряхме много 
закони и направихме нови закони, които да го гарантира. Кога е прекъсвала работата с тези 
хора?!  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Точно това казвам, господин премиер, че не е вярно това, което се говори.  
БОЙКО БОРИСОВ: И сега слушам сутринта Райчинов, аз с Райчинов сигурно имам 50 срещи, 
колко ли въпроса не сме решили с най-големите шефове на болници заедно с него – десетки 
пъти. Така че ние щяхме да бъдем уязвими, ако се бяхме вкопчили във властта. Сега с 
абсолютно гражданска чиста съвест можем с тези хора, които недоволстват, защото и ние 
недоволстваме. Не ми е приятно, ето виждате цифрите какви са. Всеки може да ги 
интерпретира както иска, но това са цифрите. И аз исках да управлявам във време на растеж, 
каквато беше 2007-2008 година, но ми се случи в най-тежката финансова криза. И виждате 
държавите – една под друга падат. Не е толкова лесно, колкото си мислят. Но, повтарям – това 
е демокрацията и ние доказахме, че в България митовете им се срутиха, които искаха да кажат 
за това правителство. Диктатор…?! Но виждате те го направиха, техният щаб работеше много 
добре. Ние улисани да направим „Дунав мост 2“ до май месец, да изкараме магистрала 
„Тракия“ до май месец, да отпуснат парите за „Струма“, да свършим куп неща, пропуснахме 
тези процеси, които вървят. И стрелбата по Баретата, Буда в кавички, след това няколко 
изказвания на Станишев и Лютви Местан за мир, за напрежение и по другия начин, че ще си 
ходим.  
Аз съм убеден, че и със сметките на тока става някаква завера. Не може в най-тежкото време в 
зимата да направят 38-45 дни отчетен период, вместо на по 5, на по 10, на 15 дни да го правят. 
И тук виждате и ДКЕВР с тези трикове, които са направили. Просто пропиляхме и пропуснахме 
време. Това можеше ние да го отреагираме. Виждате дори в Русия Путин от България видя, че 
това е проблем, когато отиде на много хора на електромера сметката и веднага дръпнаха назад 
и там свалиха тока. Ние днес ще го свалим сигурно със 6-7% поне. Защо да не сме го 
направили? Ако имахме тази информация от службите или от ДКЕВР или от всички останали, 
нямаше да се получи това.  
Сега виждате – от Конституцията до…., всеки иска нещо да се променя. Не съм подписал един 
договор за всичко това. Откъде накъде? Да, имам грешки – можеше всичко това особено в 
енергетиката още преди две години да сме го приключили. Сгрешихме. Колко министри 
сменихме, я погледнете. При всеки пробив или всяко откриване на недостатъчно ефективна 
дейност сме го променяли и това всичко е идвало вследствие на гражданските искания. И аз 
отидох и им сдадох властта, сдадох цялата власт. До вчера говореха, че контролираме всичко, 
сега нито контролираме парламент, нито контролираме Министерски съвет, Президентът си 
има своя политика, да преценява каквото иска, това да прави, той е държавен глава.  
Но ние нямаме нищо от днес – никаква власт. И медиите са го правили нарочно. И аз като съм 
казвал и когато са ме питали в Брюксел, съм казвал, че ние нямаме нито една медия, ние не ги 
караме тези няколко, които брутално ни хвалеха, за да създадат това усещане и да се говори 
на тази тема, сега са водачи на протестите. Но хубаво, че и това се забеляза в Брюксел и този 
мит ми падна от гърба – и за диктатор, и за контрол върху медиите. Нали щяха да изкарват 
дела, дела, дела…. Какво ще изкарат….? Петнадесет-шестнадесет години вече съм на 
различни постове, все изкарват и все нищо не могат да научат, защото няма, това е 
единствената причина.  
В това отношение е много важно да говорите с хората. Направили сме толкова много, че има 
какво да можем да направим още. Какви ще са форматите, само хората решават. И хората след 
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това, разбира се за всяко управление, си носят отговорностите. Ние от нашето управление 
поне видимите неща не могат да ни ги отрекат.  
Дянков, го слагайте го това там на сайта и всеки ден обяснявайте тези цифри, защото те 
излизат и говорят и плашат хората.  
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/oic.vratza  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: преди 8 часа  
На 28.02.2013 г. в гр. Враца, хотел „Чайка” се проведе информационен семинар на тема 
„Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране.”, организиран от ДЗЗД 
„БенчМарк–БИФ” в изпълнение на Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и средни предприятия.  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Враца  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  
На 28.02.2013 г. в гр. Враца, хотел „Чайка” се проведе информационен семинар на тема 
„Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране.”, организиран от ДЗЗД 
„БенчМарк–БИФ” в изпълнение на Договор ОПК-4-1-4/ 21.05.2012 г. с Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и средни предприятия.  
Събитието се реализира в рамките на проект BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия” с институционален бенефициент 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Общата цел на 
проекта е „Укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на 
Европейския и световните пазари и ефективно използване на предимствата на Европейския 
пазар от българските предприятия”.  
На семинара присъстваха осемнадесет представители на шестнадесет фирми, на които бяха 
раздадени поименни сертификати за участие.  
В рамките на събитието бяха дискутирани следните теми:  
Инструменти за насърчаване на експорта, предлагани от държавните институции.  
o Дейности на ИАНМСП за насърчаване на експорта.  
o Търговски договорености и информационни ресурси на ЕС. Добри практики в износа за трети 
страни и доставки в ЕС.  
Възможностите пред МСП за финансиране на износа и за неговото застраховане.  
 
За допълнителна информация:  
ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”  
гр. София 1407, бул. „Черни връх” 32А, ет.2  
Тел: (02) 962 53 96  
Е-mail: marketing@benchmark.bg  
 

http://www.facebook.com/oic.vratza
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Дата: 01.03.2013  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://www.pik.bg/bojko-sledvashtiyat-premier-na-gerb-shte-e-sekretarkata-mi/  
Брой думи: 2057  
 
 
Резюме: Пресцентърът на Министерски съвет публикува последната стенограма на кабинета 
“Борисов”. През годините , в които той управлява, те са превърнаха в любимо за обществото 
четиво. По време на заседанията премиерът индиректно отправяше посланията си към 
гражданите. Култови ще останат в историята неговите фрази “Не изпускайте звездичка” за 
астрономите , “Заради 15 декара маскара няма да ставам” за горските имоти и др. Ето и 
последната стенограма с ново откровение: “Следващият премиер на ГЕРБ ще е секретарката 
ми”  
 
Заглавие: Бойко: Следващият премиер на ГЕРБ ще е секретарката ми Тя просто ще ми се 
обажда да ме пита какво да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пресцентърът на Министерски съвет публикува последната стенограма на кабинета 
“Борисов”. През годините , в които той управлява, те са превърнаха в любимо за обществото 
четиво. По време на заседанията премиерът индиректно отправяше посланията си към 
гражданите. Култови ще останат в историята неговите фрази “Не изпускайте звездичка” за 
астрономите , “Заради 15 декара маскара няма да ставам” за горските имоти и др. Ето и 
последната стенограма с ново откровение: “Следващият премиер на ГЕРБ ще е секретарката 
ми”  
БОЙКО БОРИСОВ: След тези заседания вече ще сме на друга вълна, да спрем да се 
разправяме с тези политически лидери, защото всъщност вече на хората толкова им омръзнаха 
цифри. Той всеки ден казва – задължиха държавата, дългове, а то е точно обратното. Но 
хората вече това не ги интересува.  
Оттук нататък трябва да се мисли върху две неща, защото явно инфраструктурата им харесва 
на хората, но не достатъчно. Трябва да се мисли как да се раздвижи икономиката, да се 
повишат доходите, да се намали безработицата. Оттук насетне това трябва да ни бъде във 
всяко едно говорене. На хората им омръзна да се дрънкаме с този и онзи. В края на краищата 
ние трябва да сме готови в следващите месеци да кажем какво може реално да се направи и 
как трябва да стане. Вече всеки, който се занимава с управление знае, че едно правителство 
може да има три-четири приоритета, повече не може да изпълни, това е написано във всяка 
книга. Това трябва да бъде нещото, върху което най-много да се мисли, защото ние с първия 
ден вдигнахме пенсиите, Станишев ги беше вдигнал само на книга, ние започнахме да ги 
плащаме, но то си остана някак си, че все едно те са го взели като решение, а ние близо по 
милиард всяка година повече в най-голямата криза сме давали за пенсии. Той казва, че от 
четири години са замразени доходите, което не е вярно.  
Но, повтарям – няма смисъл да хабим енергия в тази посока. Трябва верния път сега да го 
намерим – как да се създадат работни места. Има два големи работодателя – държава и 
общини и частния сектор. Какво се забелязва в частния сектор? Тези, които остават на работа 
започват да им вдигат заплатите средно около 8,5-9% са вдигнати заплатите на тези, които 
остават на работа. На фирмите им е много по-лесно, ако плащат хиляда лева заплата, да я 
направят хиляда и двеста, отколкото да назначат още един за хиляда лева. Така тези, които 
работят във фирмите почват да работят повече, стараят се повече, защото им се вдигат 
парите, но тези, които не са конкурентноспособни и остават навън им расте броят и те са точно 
отчаяните хора, защото тези хора не виждат никакво бъдеще. Единственият изход е 
преквалификация, обучение, който иска да му се вдига стандартът, за да може да бъде утре 
нает на работа.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин премиер, стимулирането на икономиката идва през инвестициите – 
вътрешни инвестиции, външни инвестиции. Ние в двете посоки сме направили не малко. 
Миналата година за вътрешните инвестиции сключихме договори за безвъзмездна помощ по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за над 800 милиона, резултатите от които ще 
се видят тази година, защото тези проекти ще се изпълняват тази година, те ще доведат до по-
голяма конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати, но и повече заети в тях.  
От друга страна за външните инвестиции днес гласувахме промяна в правилника, която ще 
сертифицира по-голям брой проекти, ще привлече по-голям брой проекти и за първи път от 23 

http://www.pik.bg/bojko-sledvashtiyat-premier-na-gerb-shte-e-sekretarkata-mi/
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години в края на миналата година и в началото на тази ние проведохме бизнес форуми, 
България проведе бизнес форуми в чужбина, ние ги организирахме заедно с „Файненшъл 
таймс“, за да отидем до света и да им кажем, да не чакаме инвеститорите в България, а да 
отидем в основните инвестиционни дестинации и да покажем потенциала на България за 
инвестиции.  
БОЙКО БОРИСОВ: Да, но за това трябва да има спокойна среда.  
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Точно така. Резултатите от това ще се видят отново през тази година.  
БОЙКО БОРИСОВ: Няма нищо по-лошо за инвеститорите от това да разбират, че им се 
развалят стари договори. Понеже, за съжаление нямаше възмездие за тези, които подписаха 
тези тежки за България договори, сега всяко разваляне на подобен договор буквално е огромен 
отлив на инвестиции. Освен това самият частен бизнес, особено на запад на големите 
компании 10-15% са техни капитали, другото е кредити от големи банки. Веднага след тях ще 
се създаде напрежение в големите световни банки и инвестиционният климат ще се срине.  
Затова е много важно и затова и подадохме оставка, затова се дръпнахме, затова сме готови, 
ако предлагат нова форма на управление с граждански сдружения – ще закрием партиите, ще 
си направим гражданско сдружение, каквото бяхме – то не е и закрито, Фандъкова е 
председател на гражданското сдружение и тогава всички, които ни подкрепят…. Така че мен са 
ме издигнали гражданите – инициативен комитет ме издигна, без партия, без нищо, за кмет на 
София и го спечелих. Така че всички, които считат, че могат по-добре да управляват от 
гражданските сдружения не да казват – ние не искаме да участваме във властта или да 
управляваме, искаме отстрани да стоим и да си бъдем все такива. За съжаление отстрани не 
става. Да си направят веднага партия, да си направят депутати, да си направят кабинет, ние с 
радост ще ги приветстваме. Но важно е да има отговорни хора, а не това, което ни се предлага 
от Станишев.  
Иначе аз веднага мога да отговаря – следващият премиер на ГЕРБ ще бъде моята секретарка и 
тя просто ще ми се обажда да ме пита какво да се направи. Това отговорно ли е, което 
предлага Станишев?! Доган така го направи. И да се събират някъде и да взимат решения и 
просто само да ги свеждат. Все едно премиерът или министри ще бъдат секретарки… Никой не 
е казал, че ще ни изберат, нито мен, нито него, нито който и да е, така че откъде накъде…?! Но, 
за да му отговоря, защото това е дезертьорство, че и ние можем да работим по този начин, 
само че не аз, а секретарката ще бъде. Тя е много по-тиха, много по-разбрана, ще изслушва 
всички и просто само ще пита. Просто това е несериозно. Нали политическата отговорност във 
всяка една държава, излъчват лидерите си, те участват в предизборна кампания. И аз в това 
отношение толкова много се радвам на тези граждани, защото има едни други, които вече горе-
долу са ми ясни – даже и днес са посочени – дядо, вуйчо…. Но, както и да е – ние, повтарям, 
трябва да бъдем винаги честни с хората.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Понеже споменахте, господин премиер, за гражданските движения и 
гражданското общество, вижте, тази демагогия малко трябва да бъде казана по друг начин, 
която се проповядва в публичното пространство. Лично аз трябва да ви уведомя и това може да 
се докаже, че най-важният документ на Министерство на културата, който създадохме това е 
Стратегията за култура. Документ, който три правителства са били длъжни да създадат, се 
създава в този момент със 150 човека точно от гражданските движения и обществените 
организации. Относно комисиите, всички комисии, тъй като творческите съюзи много отдавна 
не са държавни организации от 1990 година те са граждански сдружения по интереси и цели, те 
присъстват в министерството на всички ниво във всички комисии възможни за взимане на 
решения – от книгоиздаването до музейното дело. Така че това говорене аз смятам, че не е 
основателно, смятам че правителството до днес е работило много активно с гражданските 
сдружения и обществените организации.  
Колкото до това, че е в тежка криза, можем да говорим, аз особено мога да говоря единствено 
за културните индустрии. Направихме анализ именно точно с обществени организации и 
Института за икономика на културата и резултатът беше много добър и не случайно в Брюксел 
четох един доклад, когато казват, че е време вече за Европа културните индустрии да бъдат 
приоритет и то по една проста причина, господин премиер, в областта на културните индустрии 
се установи, че между 3,5 и 4% има растеж. Няма безработица, а има заети нови работни 
места. Нула е безработицата в културните индустрии – от филмовата индустрия до музеите 
никъде нито един човек не е освободен.  
БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Вежди, в това отношение мен ме упрекваха, че се вслушвам във 
всички протестиращи и ги приемам.  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Мисля, че това е една демагогия.  
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БОЙКО БОРИСОВ: Чухме гражданската позиция – дали са зърнопроизводители, дали са 
животновъди, дали са железничари, дали са транспортни работници, дали са еколози, дали са 
в областта на археологията, с кой ли не. Винаги и благодарение на това ние и спряхме много 
закони и направихме нови закони, които да го гарантира. Кога е прекъсвала работата с тези 
хора?!  
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Точно това казвам, господин премиер, че не е вярно това, което се говори.  
БОЙКО БОРИСОВ: И сега слушам сутринта Райчинов, аз с Райчинов сигурно имам 50 срещи, 
колко ли въпроса не сме решили с най-големите шефове на болници заедно с него – десетки 
пъти. Така че ние щяхме да бъдем уязвими, ако се бяхме вкопчили във властта. Сега с 
абсолютно гражданска чиста съвест можем с тези хора, които недоволстват, защото и ние 
недоволстваме. Не ми е приятно, ето виждате цифрите какви са. Всеки може да ги 
интерпретира както иска, но това са цифрите. И аз исках да управлявам във време на растеж, 
каквато беше 2007-2008 година, но ми се случи в най-тежката финансова криза. И виждате 
държавите – една под друга падат. Не е толкова лесно, колкото си мислят. Но, повтарям – това 
е демокрацията и ние доказахме, че в България митовете им се срутиха, които искаха да кажат 
за това правителство. Диктатор…?! Но виждате те го направиха, техният щаб работеше много 
добре. Ние улисани да направим „Дунав мост 2“ до май месец, да изкараме магистрала 
„Тракия“ до май месец, да отпуснат парите за „Струма“, да свършим куп неща, пропуснахме 
тези процеси, които вървят. И стрелбата по Баретата, Буда в кавички, след това няколко 
изказвания на Станишев и Лютви Местан за мир, за напрежение и по другия начин, че ще си 
ходим.  
Аз съм убеден, че и със сметките на тока става някаква завера. Не може в най-тежкото време в 
зимата да направят 38-45 дни отчетен период, вместо на по 5, на по 10, на 15 дни да го правят. 
И тук виждате и ДКЕВР с тези трикове, които са направили. Просто пропиляхме и пропуснахме 
време. Това можеше ние да го отреагираме. Виждате дори в Русия Путин от България видя, че 
това е проблем, когато отиде на много хора на електромера сметката и веднага дръпнаха назад 
и там свалиха тока. Ние днес ще го свалим сигурно със 6-7% поне. Защо да не сме го 
направили? Ако имахме тази информация от службите или от ДКЕВР или от всички останали, 
нямаше да се получи това.  
Сега виждате – от Конституцията до…., всеки иска нещо да се променя. Не съм подписал един 
договор за всичко това. Откъде накъде? Да, имам грешки – можеше всичко това особено в 
енергетиката още преди две години да сме го приключили. Сгрешихме. Колко министри 
сменихме, я погледнете. При всеки пробив или всяко откриване на недостатъчно ефективна 
дейност сме го променяли и това всичко е идвало вследствие на гражданските искания. И аз 
отидох и им сдадох властта, сдадох цялата власт. До вчера говореха, че контролираме всичко, 
сега нито контролираме парламент, нито контролираме Министерски съвет, Президентът си 
има своя политика, да преценява каквото иска, това да прави, той е държавен глава.  
Но ние нямаме нищо от днес – никаква власт. И медиите са го правили нарочно. И аз като съм 
казвал и когато са ме питали в Брюксел, съм казвал, че ние нямаме нито една медия, ние не ги 
караме тези няколко, които брутално ни хвалеха, за да създадат това усещане и да се говори 
на тази тема, сега са водачи на протестите. Но хубаво, че и това се забеляза в Брюксел и този 
мит ми падна от гърба – и за диктатор, и за контрол върху медиите. Нали щяха да изкарват 
дела, дела, дела…. Какво ще изкарат….? Петнадесет-шестнадесет години вече съм на 
различни постове, все изкарват и все нищо не могат да научат, защото няма, това е 
единствената причина.  
В това отношение е много важно да говорите с хората. Направили сме толкова много, че има 
какво да можем да направим още. Какви ще са форматите, само хората решават. И хората след 
това, разбира се за всяко управление, си носят отговорностите. Ние от нашето управление 
поне видимите неща не могат да ни ги отрекат.  
Дянков, го слагайте го това там на сайта и всеки ден обяснявайте тези цифри, защото те 
излизат и говорят и плашат хората. 
 


