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Телевизии и радиостанции
Дата: 12.03.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: Здравей България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 40
Брой думи: 4858
Резюме: Тема: Какво трябва да свърши служебното правителство?
Гости: Алиосман Имамов, ДПС, Илияна Йотова, БСП, Иван Иванов, ДСБ, Димитър Главчев,
ГЕРБ, Емил Василев, независим народен представител
Водещ: Здравейте. Кой ще е служебният премиер? Знаете ли вече? Имате ли ясна информация?
Илияна Йотова: Ще чакаме изявлението на президента.
Водещ: Защото вестниците вече излязоха с имена?
Илияна Йотова: Да, има най-различни предположения, но бих искали да коментираме, когато
видим истината.
Водеща: Като говорим за служебния кабинет, президентът Плевнелиев каза, че ще държи на
един трети вицепремиер и това да бъде вицепремиер по еврофондовете. За 2 месеца какво
може да свърши този вицепремиер? Знаем, че за последната една седмица, преди кабинета да
подаде оставка, беше гласен Томислав Дончев, който беше министър по европейските въпроси,
той да стане вицепремиер. Как тълкувате тази реформа и тази идея въобще?
Иван Иванов: Тази дейност действително е важна за България, особено в този момент, защото
получаването на евросредства по различните оперативни програми, до голяма степен създава
устойчивост на изграждането на инфраструктура в България, изпълнение на дейности по
„Конкурентоспособност”. Повишаване на административния капацитет. Ако няма действително
човек, който да създаде приемственост в тази дейност, ние ще се окажем в ситуация да не
можем тази година да изпълним заложените цели по усвояване на такива средства, което би
било допълнително катастрофално за нашия…

Водеща: Какви хора трябва да влязат в служебното правителство? Какво първо трябва да
свърши то? Спор в студиото е между представители на парламентарно представените
политически сили. До мен е евродепутатът на Коалиция за България Илияна Йотова, заместникпредседател на ПГ на ГЕРБ Димитър Главчев, Алиосман Имамов, депутат от ДПС, депутатът от
синята коалиция Иван Иванов и независимият депутат Емил Василев. Добро утро.
Водещ: Здравейте. Кой ще е служебният премиер? Знаете ли вече? Имате ли ясна
информация?
Илияна Йотова: Ще чакаме изявлението на президента.
Водещ: Защото вестниците вече излязоха с имена?
Илияна Йотова: Да, има най-различни предположения, но бих искали да коментираме, когато
видим истината.
Водеща: Г-н Главчев, и вие ли не знаете?
Димитър Главчев: И аз не знам, да. Разбира се, че не знам. Президентът носи тая отговорност,
така че той ще съобщи кои са и членовете на правителството и премиера.
Водеща: Какъв знак за политическата обстановка в страната трябва да бъде оплакването на
президента Росен Плевнелиев, че всички кандидати, които той е искал да посочи, са били
отстрелвани и по някакъв начин…
Водещ: Преди да ги предложи?
Водеща: Да. По някакъв начин, преди да бъде сериозно подходено към тяхната кандидатура?
Какво трябва да говори това за обикновените хора?
Алиосман Имамов: Ако позволите, според мен, 2 неща. Първо, това е знак за високите
изисквания на обществото към кандидатите, които ще бъдат за тези постове. На второ място,
изключително напрегната обстановка в страната. Разбира се, има и друго, че всеки един от
кандидатите, малко или много е бил свързан с политическите партии, които досега са
управлявали и те са обект на преценка, от страна на обществото.
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Текст: Тема: Какво трябва да свърши служебното правителство?
Гости: Алиосман Имамов, ДПС, Илияна Йотова, БСП, Иван Иванов, ДСБ, Димитър Главчев,
ГЕРБ, Емил Василев, независим народен представител
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Водеща: Г-н Иванов?
Иван Иванов: Аз също считам, че това е израз на дълбокото разочарование на българските
избиратели, които в продължение на едно десетилетие търсиха спасител, като се почне от
Симеон Сакскобургготски и се завърши с Бойко Борисов. Те разбраха, че в крайна сметка, поголямата част от тези спасители се оказаха хора, които по никакъв начин не отстояват техния
интерес. По този повод хората са крайно критични и биха желали да видят действително
компетентни, почтени и принципни хора, които да поемат служебното правителство.
Водеща: Форсмажорните обстоятелства, в които се намираме в момента, дали ще се появят
толкова смели хора, които да поемат щафетата, г-н Василев?
Емил Василев: Не е добре, първо да кажа, че в ГЕРБ не знаят кой ще бъде служебният
премиер, няколко часа преди да…
Водещ: Забелязах.
Емил Василев: Защото все пак Плевнелиев е…
Водеща: Е. може да са решили да го пазят тайна пък за тях си.
Емил Василев: Това, че държавният глава ни държи на нокти до последния момент, дано да не
доведе до някоя неприятна изненада. Ние от РЗС бяхме много резервирани към целия процес на
номиниране на кандидатури, защото имахме притеснения, че някои олигарси или техни
поставени лица, могат да бъдат включени в кабинета. Все пак Плевнелиев е бизнесмен, а между
впрочем, погледнете, политическата нова история на Европа, а и на Съединените щати. Няма
нито един държавен глава, който да е бизнесмен, така че да видим каква изненада ще ни
поднесе Плевнелиев след няколко часа.
Водеща: Изненада ли ви би бил Марин Райков?
Емил Василев: Аз лично не го познавам и не мога да го коментира.
Илияна Йотова: Може би има още едни страхове, които трябва да си ги кажем в това студио.
Една голяма част от хората, според мен, номинирани в частни разговори с г-н Плевнелиев, се
отказаха, защото първо, не познават ситуацията в страната. Тя е за съжаление, в криза, след
предишното правителство и след този разгром в държавата след управлението на ГЕРБ, много
малко хора биха били готови за 2 месеца да покажат, че нещо може да се направи. И въпреки
това, предварително искам да поздравя тези смели хора, че все пак ще се наемат да покажат…
Водещ: Да застанат под кръстосан огън?
Илияна Йотова: И още един отговор има този въпрос. Има разлика определено между
президента Плевнелиев, това се наблюдава с просто око и довчера управляващата партия ГЕРБ.
Има и трети отговор на този въпрос. За нас специално в левицата, в БСП, не е важно всъщност
кои са конкретните хора. Важното е какво ще направят през тези 2 месеца.
Водеща: Г-н Главчев, има ли разлика…
Илияна Йотова: Само да кажа. Ако първата седмица и първите 10 дни, няма смелостта новият
премиер-министър, макар и служебен, новият финансов министър да покаже каква е реалната
финансова ситуация, гарантирани ли са пенсиите, гарантирани ли са медицинските пътеки,
гарантирани ли са плащанията, какво е изпълнението на бюджета за 2013-а до този момент,
значи нищо не се е променило и ще има агония още 2 месеца.
Водеща: Г-н Главчев, има ли разрив между президента и ГЕРБ?
Водеща: И ще се… ли бюджетът?
Димитър Главчев: Разбира се, че няма разрив. Виждате защо е добре, че ви казах, че от ГЕРБ
не знаем кои ще бъдат членове на правителството и премиер-министър. Виждате какви са
спекулациите, ако нямат смелост. Кое правителство след 1 седмица може да разбере какво се е
случвало 23 г.? недейте да говорите!
Илияна Йотова: Не 23, а последните 4.
Димитър Главчев: Вижте хората, вижте хората срещу какво протестират. Недейте изпускайте
себе си от протестите.
Илияна Йотова: Да, да. Виждаме. О, не, в никакъв случай.
Димитър Главчев: Хората протестират срещу микса и то не само срещу енергийния, а срещу
целия политически микс 23 г., в който не се знае кой, кой е.Това е срещу, което протестират...
Илияна Йотова: Г-н Главчев, различните правителства си изкараха мандата.
Димитър Главчев: Вие много упорито искахте в тоя микс да не се разбере кои са добрите и кои
лошите.
Илияна Йотова: Да, да.
Димитър Главчев: Всички на улицата искат да се разведат от тоя микс, да се извади утайката и
да се тръгне обществото по правилния път.
Илияна Йотова: Слава Богу, това свърши.
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Димитър Главчев: Така или иначе, хубаво е наистина да се разбере какво е свършило
предишното правителство. Нямаме нищо против, но най-важното сега е да се запази
стабилността. Всичко нормални хора, според мен, искат да се запази стабилността във всичките
й аспекти. Доста изстрадахме финансовата стабилност 4 г. в период на криза. Не си заслужава
сега, заради шепа подстрекавани, които са по улицата, виждате ги какви са, даже и не искам да
ги коментирам, да се…
Водеща: Е, да, ама вие говорите за финансова стабилност, а преди малко имахме тука двама
икономисти на гости, които ни казаха, че без заеми няма да можем да издържим по никакъв
начин финансово?
Димитър Главчев: И аз не съм съгласен с това, че без заем. Кой ще ги плаща тези заеми? Да,
всички казват, нека да се увеличи дефицита, ама нека да е ясно на всички. Ако се вземе заем,
т.е. , ако се увеличи дефицитът, то има два начина да се финансира. Единият е от фискалния
резерв, другият е чрез заем. Кой от двата начин ще се избере и за какво да се използва този
заем? Да се раздадат за пенсии и след това пак да се взимат…
Водеща: Идеята все пак е на Кристалина Георгиева?
Димитър Главчев: Има различни идеи. Трябва да има финансова стабилност, на която база да
се повдигат доходите. Това именно мечтаехме да направим и го направихме от първи април. На
базата на…
Алиосман Имамов: Вижте, темата със заемите не е свързана само с днешната финансова
стабилност. Тя е свързана с бъдещото управление.Тук става дума за заеми, които да стимулират
икономическия растеж и не става дума за заеми, които трябва да бъдат раздадени днес като
заплати и като пенсии. Такива заеми могат да се вземат. Заеми за растеж. Това е формулата.
Това не е работа на административното правителство, което то има съвършено ясно…
Водещ: Основната идея е да бъдат направени честни избори.
Алиосман Имамов: Това е основното..
Илияна Йотова: Това е основната задача.
Водещ: Добре. Може ли служебното правителство да гарантира честни избори? Вярвате ли
отсега?
Иван Иванов: Аз считам, че това е първата и по конституция най-важната задача на един
служебен кабинет, да се проведат честни и прозрачни избори. Промените, които бяха направени,
в изборния кодекс, след известно прекъсване, когато бяхме под външен натиск да бъдат
направени тези промени, считам, че в голяма степен ще позволят да се проведат такива избори.
Разбира се, можеха да бъдат направени други промени. Ако вместо служебен кабинет, имахме
един експертен и програмен кабинет, с работещо НС, това, което искат хората от улицата, да се
правят допълнителни промени в изборния кодекс, можеше да се случи.Това вече е невъзможно.
Водеща: Защо не се случи този експертен кабинет? Да бъдат доволни хората от улицата и да
бъде свършена работата?
Иван Иванов: Преди всичко, за да бъдат доволни хората от улицата, служебният кабинет, освен
оръжието на честни избори и организацията по тях. Трябва наистина да запази финансовата
стабилност на държавата, защото иначе ще настъпи хаос - финансов, политически и
икономически. Това е най-лошият сценарий и затова аз категорично възразявам срещу идеята на
Кристалина Георгиева да бъде теглен заем от 1 милиард.
Водещ: Запазете мисълта си. Прекъсваме за кратка емисия новини, след което се връщаме в
студиото и продължаваме този разговор. Какви хора трябва да влязат в служебното
правителство? Какво трябва да свърши първо то?Това ще коментираме с вас след 8.30 на 91-51255, с код за София 02. Сега обаче продължаваме разговора в студиото с представители на
ГЕРБ, „Коалиция за България”, ДПС, Синята коалиция и РЗС.
Водеща: Преди новините си говорихме за исканията на протестиращите. Две от основните неща
обаче, за които те настояваха и които няма да бъдат удовлетворени, са промените в изборния
кодекс. Нищо от това, което те желаеха, не се случи и нещо, което беше много важно за много
български родители, законът за училищното и предучилищното образование. Г-н Главчев, първо
към вас като представител на управляващите. Защо дори част от исканията на протестиращите,
относно промените в изборния кодекс не бяха приети и какво ще отговорите на българските
родители, чиято реформа, за чиито деца ще бъде забавена значително от това разместване на
дневния ред?
Димитър Главчев: Те въпросите, колкото си приличат, толкова и са различни. Най-простият
отговор е, защото няма отговор и за двете, само, че разликата идва от това, че изборния кодекс,
т.е. законът за изборния кодекс, самите протестиращи не съм убеден, че са си избистрили точно
какво искат.
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Водеща: Едното от нещата, които те искаха със сигурност всичките. Беше да могат да отзовават
депутати. Дайте да си говорим откровено?
Димитър Главчев: Аз нямам нищо против да се отзовават депутати, но как технически ще се
случи това нещо. Дайте да поразсъждаваме на тази тема. Как ще стане отзоваването?
Емил Василев: Ние от РЗС бихме били много щастливи, ако можеше да се отзовават депутати.
Това е основна наша кауза за нова конституция. Наистина само с промяна в конституцията това
би могло да въведе.
Димитър Главчев: Промяна в конституцията става с 2/3. Как в този парламент ще постигнете
2/3?
Илияна Йотова:Но е задължително да стане и аз тук съм съгласна с колегите. Това, между
другото, има такава практика и в други европейски страни, не само за депутат. Тук говорим за
изборни д длъжности.
Водещ: Добре. Кой взима решението да ги отзове депутатите?
Илияна Йотова: Вижте, този, който ги е пратил там на съответните изборни длъжности.
Димитър Главчев: Да. Принципът е, който назначава, той уволнява.
Илияна Йотова: Разбира се, но вижте, не може да се случи това точно за тези 2 седмици. В един
парламент, който е може би с най-ниския си рейтинг от целия преход, един парламент, който
очевидно вече боксува и не работи, един парламент, който като най-важни точки се изместват
теми като, извинявайте, общо въздушно пространство между България и Молдова, много е
важно, аз ви го казвам като европейски депутат, но не е най-належащото. Затова, според мен,
президентът Плевнелиев прави една голяма грешка. Може би подведен от това, че няма да може
да номинира бързо служебният кабинет, той се опита да разтакава достатъчно дълго нещата във
времето и пространството, в резултат на което се получи и това боксуване на едно и също място.
Но като питате за служебния кабинет, според мен, освен да подготви нормални избори,
всъщност това, че точно г-н Цветан Цветанов няма да участва като вътрешен министър, макар и
в оставка и това, че няма да бъде пряк участник в подготовката на тези избори, до голяма степен
вече е гаранция за тяхното нормално провеждане. Оттук нататък очакваме, че няма да бъде
използвани силите на МВР за политически цели. Очакваме, че действително ще се покажем като
нормална европейска държава, в която можем да проведем съвсем нормални избори.Но преди
това служебният кабинет трябва да свърши много важни задачи. Нека да си спомним откъде
тръгна всичко.Трябва бързо и час по-скоро да се намери начин за сметките на хората, защото,
каквото и да си говорим, избори, кампании и т.н., сметките продължават да си идват.
Водещ: Вчера от ЕРП-тата обявиха, че близо 30 % по-ниски са сметките?
Илияна Йотова: Така е, но аз не съм, че това е една дългосрочна мярка, а не сега само за
потушаване на напрежението. Искаме трайни решения в този аспект. Много се надявам, ДКЕВР
най-после да бъде формиран като хората, както се казва, защото сега дипломи, недипломи,
останалият състав на комисията също е в оставка. Дайте да видим какви са нормалните хора,
които могат да вземат решения и които в крайна сметка, да направят сигурни условията, при
които хората ще получават тези сметки. И на следващото място, ние много държим на това.
Всякакви разпоредителни сметки с държавно имущество просто да спрат, както и
приватизационните схеми, защото виждате колко много пари се раздадоха в последните дни, ей
така под сурдинка.На този толкова, на другия толкова, както и обществените поръчки…
Водеща: Г-н Имамов, новият официален лидер на ДПС настоя служебният кабинет да работи
около 5 основни принципа. Вярвате ли, че може всички политически сили и служебният кабинет
да се обединят около 5 приоритета, да забравят своите си, всяка политическа сила да се дърпа
към себе си и наистина това да е…
Алиосман Имамов: Не, вижте, въпросът е към мене. Аз се надявам да ми дадете възможност да
отговоря. Ние очакваме подобно съгласие между политическите сили, защото това е
необходимото и достатъчно условие нещата да останат стабилни в страната. При тази
политическа ситуация, при която няма ясно доминираща партия, която да поеме отговорност за
управлението на страната, това е единственият начин, който ще гарантира стабилността, както
финансово, така и икономическа, така и политическа стабилност в страната, поне в следващите
няколко месеца и години, защото България ще има изключително голяма нужда от такава
стабилност. Аз очаквам, че ще се намерят и ясно дефинирани приоритети, които да бъдат
достатъчно приемливи от всички големи политически партии.Мисля, че това е достижима цел за
България на този етап.
Водещ: Всички сме свидетели на компроматите, които се разлетяха срещу президента, когато
започна да избира служебно правителство. Пък, че Иво Прокопиев редял кабинета, после пък
проблеми с Божидар Данев и неговото предложение. Каква е опасността всъщност служебният
премиер да се окаже кукла на конци?

8

Медиен мониторинг | 3/13/2013

Водеща: И чия?
Емил Василев: Ако въпросът е към мен, аз бих казал, че опасността е този служебен премиер и
това служебно правителство да започнат да вършат неща, които не би трябвало да вършат.
Водеща: Като например?
Емил Василев: Като например да теглят заеми, защото ние от РЗС смятаме, че най-важното
нещо за този служебен кабинет е той да бъде абсолютно политически неутрален. Защо? Защото
не се знае кой ще спечели следващите парламентарни избори и затова като правим аналогия с
97-а г., спомнете си. Тогава след тоталния срив на левицата, аз тука ви връщам преди малко
това, което казахте. Говорите сега за разгром. Не, 08-а беше разгромът, когато постигнахте
комунизма по Жан Виденово правителство.Една сутрин се събудихме равни, бедни и без
спестявания в банките. Разбирате ли?Тогава се знаеше, че следващото правителство ще бъде
дясно и тогава нормално беше служебният премиер да е десен, за да върши работа за
следващото правителство. Сега не се знае. Може да имаме лявоцентристко правителство. От
РЗС се надяваме да бъде дясноцентристко, дясноцентристко консервативно правителство, но не
се знае и затова е много важно , това правителство, служебното да бъде абсолютно неутрално и
буквално нищо да не върши, освен текущата работа в една държава.
Водеща: Като говорите за ново правителство, след изборите през месец май, много политически
анализатори прогнозират, че няма да бъде възможно или много трудно ще бъде съставен един
нов кабинет. Много различни партии ще влязат в следващия парламент.
Водещ: Избори до дупка, казват.
Водеща: Прогнозирате ли, ако има накъде още да се задълбочи задълбочаване на
политическата и институционална криза?
Иван Иванов: Бих казал, че дали тази прогноза, която е мрачна прогноза, ще се сбъдне, зависи
от това какво ще свърши служебният кабинет, защото, освен двата приоритета, за които казах,
честни и прозрачни избори и финансова стабилност, третият приоритет на това правителство
трябва да бъде да отговори на социалните искания на хората. Той не може да промени
политиката на правителство, която е водена 4 г., но може да направи…
Водеща: Има ли как в 2 месеца това да се свърши? Има ли лостове за това нещо?
Иван Иванов: Много е важно да се разграничи от влиянието на монополите, от влиянието на
олигарсите. Дори и този жест към обществото ще бъде оценен и хората ще върнат част от
доверието в политиците. С други думи, ще може те да водят страната по един компетентен и
почтен начин. Това е абсолютно необходимо. Има механизми това да стане, стига, разбира се,
да има политическата воля, която трябва да я видим от служебното правителство, а не да се
пусне всяка партия… да се прехвърли политическа партия. Всяка политическа партия да дава
своите предложения и тогава наистина служебното правителство ще се окаже в една ситуация
под натиск и от политици и от улицата. Но може най-вече в областта на енергетиката, когато се
говори за сметки, нов състава на ДКЕВР абсолютно независим от лобитата, защото ще ви кажа,
че в сегашния състав има 4 лобита, които се бият помежду си, може да покаже, че е възможно да
се намерят достатъчно механизми за намаляване цената на електроенергия на хората.
Водещ: В криза ли е енергетиката в момента? Заговори се НЕК да посегне към заем? Освен това
се оплакваме от свръхпроизводство. Бяха спрени редица блокове, включително частните
„Марица-Изток” 1 и 3, за които продължаваме да плащаме. Има ли опасност от срив на
енергийната система?
Димитър Главчев: В енергетиката, както навсякъде, трябва да има баланс. Виждате, че сега в
момента потреблението е поне 2 пъти по-ниско от производството, което при всичките тези
обстоятелства в момента, се говори за строеж на нова ядрена електроцентрала. Абсурдно е.
Виждате какви абсурди се получават от фактите, които имаме.
Водещ: Г-жо Йотова?
Илияна Йотова: Г-н Главчев, ако бяхме тръгнали да строим централата или бяхме построили
тогава, когато й беше времето и не забавихте този процес…
Димитър Главчев: Тя щеше да бъде готова сега, между другото.
Илияна Йотова: Сега хората нямаше да протестират и нямаше да си палят сметките по улиците.
Това тъжната истина.
Иван Иванов: Позволете ми да възразя! Само с едно изречение.
Илияна Йотова: Аз ви изслушах, г-н Иванов. Истината само…
Иван Иванов: Ама това е много абсурдно, което го казвате. То н яма никаква логика.
Илияна Йотова: Чакайте малко.
Сега, нека обаче да не натоварваме това служебно правителство с прекомерни очаквания. Аз да
ви кажа честно се втрещих като слушах президента Плевнелиев в Брюксел след срещата му с
председателя на ЕС Ромпой, в която той недвусмислено каза, ще цитирам по памет,но каза едва
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ли не, че това е едва ли не служебният кабинет ще определи приоритетите за развитието на
държавата в следващия програмен период. Това е толкова абсурдно изречение, колкото не може
да бъде и аз не знам кой е този съветник, който го сложи в устата на г-н Плевнелиев. Служебният
кабинет трябва да свърши няколко практически задачи. Едната от тях е, уверявам ви, ако беше
въведен третият енергиен пакет така, както европейската директива го възложи на България,
както и на останалите 26 страни, ако имахме възможност да си избираме към кое ЕРП да бъде
нашия доставчик, ако бяхме възприели…
Димитър Главчев: Хубаво. Защо не го направихте, когато управлявахте?
Илияна Йотова: Защото директивата е готова от 2009 г. края.
Димитър Главчев: А, и трябваше да козирувате на ЕС?
Илияна Йотова: Не. Не трябва да козируваме на ЕС, но ние сме в ЕС и трябва да спазваме
правилата. Иначе няма какво да правим там. Ако бяха предприети мерките, които там са
записани, за защита на най-уязвимите слоеве на населението, за най-бедните, социално
слабите, ако бяхме получили дори нормалните фактури, в които е записано, че там всеки трябва
да получава фактура, от която да разбира колко му е потреблението, а не тази абра-кадабра,
която получаваме ние от ерепетата.
Димитър Главчев: А защо не го направихте, пак питам аз?
Илияна Йотова: Г-н Главчев, уверявам ви, че това нещо е документ след 2009 г. Не четете само
българските документи. От 2008 г. сме…
Димитър Главчев: … следващия път канете… … да могат да взимат думата…
Водещ: Кажете сега…
Димитър Главчев: Съгласете се, че сега ние като кавалери не можем да кажем…
Алиосман Имамов: Всичко това е извън темата на нашия разговор за служебното правителство.
Илияна Йотова: То пак…
Алиосман Имамов: България се намира в извънредна ситуация. Тази ситуация ще продължава
до момента, докато бъде избрано редовно правителство,българско правителство. Основната
задача на това правителство, извънредно е да изведе България от тази извънредна ситуация. И
то без проблеми, без сътресения и една от основните цели в това отношение е да запази
финансовата стабилност. Аз, ако бъда по-конкретен, бих казал, да осигури онези приходи, които
са предвидени в бюджета. Ако това не стане, ние ще имаме проблеми с плащанията. Ще се
налага да взимаме кредити и то принудително, кредити за покриване на потребление и
плащания. Това никак няма да бъде добре за България.
Водеща: Като говорим за служебния кабинет, президентът Плевнелиев каза, че ще държи на
един трети вицепремиер и това да бъде вицепремиер по еврофондовете. За 2 месеца какво
може да свърши този вицепремиер? Знаем, че за последната една седмица, преди кабинета да
подаде оставка, беше гласен Томислав Дончев, който беше министър по европейските въпроси,
той да стане вицепремиер. Как тълкувате тази реформа и тази идея въобще?
Иван Иванов: Тази дейност действително е важна за България, особено в този момент, защото
получаването на евросредства по различните оперативни програми, до голяма степен създава
устойчивост на изграждането на инфраструктура в България, изпълнение на дейности по
„Конкурентоспособност”. Повишаване на административния капацитет. Ако няма действително
човек, който да създаде приемственост в тази дейност, ние ще се окажем в ситуация да не
можем тази година да изпълним заложените цели по усвояване на такива средства, което би
било допълнително катастрофално за нашия…
Водещ: 4 милиарда евро имаме да получаваме още?
Димитър Главчев: 4 милиарда са и освен всичко друго, всички министри трябва да запазят
темпото от предишното правителство, като социалният трябва да го усили. Хайде, така найпростичко да го кажем.
Илияна Йотова: И на околната среда.
Димитър Главчев: И околната среда, да. Трябва да усили темпото и смятам, че това ще
създаде необходимото спокойствие, като изключително важен е съставът на служебното
правителство, за да могат хората да повярват, че са избрани подходящите хора, в които да имат
доверие. Ако са подходящо подбрани хората, аз още един път казвам, че нямам никакво понятие
кои са те, ако са подходящо подбрани, ще има обществено спокойствие и разбирателство.
Иван Иванов: Ще се върне доверието на хората.
Димитър Главчев: Трябва да се запази темпото, особен ом евросредствата, както казах, но и
във финансова стабилност и да се засили и в социална и както каза и г-жа Йотова, и в околна
среда.
Водещ: Вие с БСП постигнахте съгласие за приоритетите?
Димитър Главчев: Те, приоритетите са ясни.
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Илияна Йотова: Има няколко приоритета, по които не може да има политически различия, но
ако все пак г-н Главчев не ми се скара, че пак ще говоря. Само да кажа едно изречение. Много е
важен този период и за друго. Договорена е общата рамка за парите, които България ще получи
в следващия бюджетен период, но оттук нататък предстои най-важната стъпка. Как да защитим
приоритетите си вътре в тези нови мисля, около 15 милиарда, които България трябва да получи
в следващия бюджетен период? Къде да отидат и как да отидат тези пари, за да бъдат
изразходвани най-добре, за да няма препокриване в различните оперативни програми и
действително да получим парите и да ги разпределим по възможно най-добрия начин. 37% в
момента е усвояването на фондовете. Не можа да се сбъдне заветната мечта на премиерминистъра в оставка за стоте %, но…
Димитър Главчев: Само, че 16 пъти повече от усвояването на предишното правителство.
Илияна Йотова: Така е….
Иван Иванов: … наистина беше началото.Това, което остави много мръсна диря от
управлението на тройната коалиция, беше, че бяха спрени еврофондовете след..
Илияна Йотова: Но никога не сме губили, г-н Иванов.
Иван Иванов: Нали се разбрахме да не ме прекъсвате. Така. Това наистина е най-важното. Ние
ще усвояваме европейските пари, ако ЕК види, че по прозрачен начин в интерес на обществото,
те се усвояват, а не това, което се случи тогава с Батко, Братко и компания, защото това хвърли
наистина много тежка сянка върху управлението на…
Емил Василев: … котараците сега…
Илияна Йотова: Никога ОЛАФ не е разследвала български министър, както сега се случи в това
правителство.
Димитър Главчев: 2008-а, като казахте… директорът на ОЛАФ за България каза, че…
политически чадър на тези, които злоупотребяват с европейски средства. 2008 г. го каза
директорът на ОЛАФ. Сега в момента г-н министърът тогава на регионалното строителство Асен
Гагаузов, каза, не, това не е политически чадър. Това е … баланс.
Илияна Йотова: Г-н Главчев, не е ли…
Иван Иванов: Документи, които излязоха от комисията на Яне Янев показаха действително
страшна корупция в управлението на тройната коалиция. Хората могат да ги намерят в интернет.
Аз по този въпрос ще говоря буквално в следващите дни.
Водещ: Казахте прозрачност, казахте Яне Янев. Какво мислите за законопроекта на РЗС за
разкриването на доходите на публичните лица?
Емил Василев: Аз да си замълча може би в този момент?
Димитър Главчев: Винаги прозрачността е плюс само…
Илияна Йотова: Нека да чуем авторите все пак. На мен ми е любопитно.
Емил Василев: Това е един антикорупционен закон, 100 % антикорупционен закон и смятаме, че
един достоен начин този парламент да завърши мандата си. Понеже РЗС е единствената
политическа партия оттук представените, която никога не е била в изпълнителната власт, аз ще
си позволя, понеже все пак вашето предаване няма да продължи безкрайно, може би като един
извод за накрая, че по-важно е какво ще се случи оттук нататък след служебния кабинет, защото
истината е, нека да си признаем., че държавата загуби уважението на своите граждани.Това е
истината.
Водещ: Доверието?
Емил Василев: Именно доверието и уважението. Оттук нататък очевидно на нас ни предстоят
реформи. Ние се намираме пред един Рубикон, държавата, гражданите. Трябва да пресечем
този Рубикон и да знаем в следващите години какво правим. Според нас, 2 неща. Едното е
реформа, нова конституция, а другото е най-после всички да се обединим. Всички политически
партии около една кауза, а тя е повишаване благосъстоянието на нацията. Досега никой не
обръщаше внимание на гражданите.Гражданите бяха изоставени деца.
Водеща: … всички политически сили говорят за обединение, а никога не виждаме такова
обединение, г-н Василев?
Емил Василев: Аз се надявам това най-после да стане.
Водещ: Със за и против сега да ни кажете, съгласни ли сте да бъде приет този законопроект за
разкриване доходите...
Иван Иванов: Ще ви отговоря с едно изречение. Да, ДСБ, ние сме за и гласуваме по този начин
в пленарната зала. Колкото по-широк е спектърът на лица, чиито доходи и приходи се обявяват
публично, толкоз повече…
Димитър Главчев: А и е въпрос на елементарна … към българските граждани да видят…
Алиосман Имамов: Трябва да има някаква систематизация в тези предложения. Тя не може да
бъде така произволно. Взимаме тези. Правим ги светли…
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Иван Иванов: Може на второ четене да се подреди…
Алиосман Имамов: … тези, които работят в НЕК, според законопроекта, не са длъжни да го
правят. Защо? Тези въпроси са основателни Защо едните трябва да го правят, а другите не
трябва да го правят?
Емил Василев: Този въпрос е решен, само да добавя. Действително основната критика към този
законопроект беше, че са изпуснати НЕК и други, БЕХ. Ние го внесохме вече като предложение,
самите ние като вносители, между първо и второ четене. Вече е включен и НЕК.
Димитър Главчев: Категорично сме за, тъй като в основата на демокрацията са прозрачност и
отговорност. Ако няма прозрачност, няма как да търсиш отговорност. Точно това е лошият модел
на прехода, че всичко е сбутано. Не се знае кой, кой е и се върви по системата всички са
маскари. Е, нека да видим кои са маскарите и да им се търси отговорност, а не вместо мръсната
вода, да изхвърлим бебето.
Водещ: Дамата да затвори разговора.
Илияна Йотова: Истински се надявам, че ще стигне времето за един добър и най-вече работещ
закон, закон, който няма да бъде в противоречие с други закони. Максималната прозрачност е
залог да се върне държавата там, където й е мястото, защото трябва да си отвоюваме
държавата от мутрите. Това трябва да направим в следващите месеци и години. Да върнем
контролните й функции, защото, ако държавата беше запази контролния си пакет например в
ерепетата, ако знаеш какво се случва, днес тези протести на улицата нямаше да ги и ма и хората
щеше да може да си плащат сметките.
Водеща: След малко на вашите въпроси, очаква и нашите зрители на 91-51-255, относно
задачите на служебния кабинет. Сега предстоят новините с Невена Василева.
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Дата: 12.03.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: Репортаж
Място на материала:
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 292
Резюме: Ивайло Вълев: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” се отличава с
изключително атрактивни параметри. Тя предвижда 150 млн. евро кредитен ресурс и
допълнително 150 млн. евро безвъзмездна помощ, осигурени от ОП Конкурентоспособност.
Безвъзмездната помощ може да достигне до 50% от размера на инвестициите, като клиентите на
ПроКредит Банк имат възможност да погасяват кредитите си предсрочно, без да дължат такса.
Основната цел на програмата е да подобри енергийната ефективност на предприятията
посредством въвеждане на нови, модерни машини, сгради подобрения и въвеждане на
възобновяема енергия за техните собствени нужди. Програмата е специално създадена и
насочена към малки и средни предприятия, като те са допустими от почти всички икономически
сектори.
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Текст: Водещ: ПроКредит Банк предлага нови възможности за финансиране на проекти на
малки и редни предприятия за подобряване на енергийната ефективност. Банката отпуска бизнес
кредити „Енергийна ефективност и зелена икономика” по линия на съвместната инициатива на
МИЕТ и ЕБВР. „Енергийна ефективност и зелена икономика” е първата по рода си програма в
България, предлагаща едновременно както безвъзмездна помощ, така и заемно финансиране.
През февруари и март месеца ПроКредит Банк организира поредица от информационни срещи
за разясняване на условията за кредитиране по линия на програма „Енергийна ефективност и
зелена икономика”. Присъстваха представители на малкия и средния бизнес, работещи в
допустимите сектори, които се стремят към по-високо качество, по-ниски разходи, нови пазари,
стабилност и развитие на бизнеса.
Ивайло Вълев: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” се отличава с
изключително атрактивни параметри. Тя предвижда 150 млн. евро кредитен ресурс и
допълнително 150 млн. евро безвъзмездна помощ, осигурени от ОП Конкурентоспособност.
Безвъзмездната помощ може да достигне до 50% от размера на инвестициите, като клиентите на
ПроКредит Банк имат възможност да погасяват кредитите си предсрочно, без да дължат такса.
Репортер: Какви са ползите за фирмите от въвеждането на енергийноефективни технологии?
Ивайло Вълев: Основната цел на програмата е да подобри енергийната ефективност на
предприятията посредством въвеждане на нови, модерни машини, сгради подобрения и
въвеждане на възобновяема енергия за техните собствени нужди. Програмата е специално
създадена и насочена към малки и средни предприятия, като те са допустими от почти всички
икономически сектори. Има, разбира се, и ограничения, но те са относително малко. Коректно е
да споменем, че селското стопанство и строителството са сред недопустимите бенефициенти.
ПроКредит Банк отпуска кредита „Енергийна ефективност и зелена икономика” с безвъзмездна
помощ до 50%, като инвестициите водят до дългосрочно намаляване на разходите за енергия.
За повече информация, посетете най-близкия клон на ПроКредит Банк.
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Дата: 12.03.2013
Източник: БНТ
Предаване: Платен репортаж
Място на материала:
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 289

Текст: Водещ: ПроКредит Банк отпуска бизнес кредит „Енергийна ефективност и зелена
икономика” по линията на съвместната инициатива на МИЕТ и ЕБВР. „Енергийна ефективност и
зелена икономика” е първата по рода си програма, която дава възможност на фирмите да
получат както безвъзмездна помощ, така и заемно финансиране. ПроКредит Банк организира
поредица от информационни срещи за разясняване условията за кредитиране, предназначени за
представителите на малкия и средния бизнес, които се стремят към по-високо качество и пониски разходи за производство.
Ивайло Вълев: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” се отличава с
атрактивни параметри. По нея са предвидени 150 млн. евро кредитен ресурс и още 150 млн.
евро безвъзмездна помощ по ОП Конкурентоспособност. Със средствата от безвъзмездната
помощ клиентите на ПроКредит Банк могат да погасяват техните кредити предсрочно, без да
дължат такса.
Репортер: Ползите за фирмите?
Ивайло Вълев: Програмата основно е насочена към подобряване енергийната ефективност на
предприятията посредством въвеждане на нови и модерни машини, сградни подобрения, както
въвеждане на възобновяема енергия за нуждите на предприятията. Посредством тези
инвестиции предприятията постигат дългосрочни ползи по отношение намаляване разходите за
енергия, разходите за поддръжка, които в крайна сметка ги правят по-конкурентоспособни и поуспешни на пазара. ПроКредит Банк дава възможност на всеки бизнес да се развие, като тази
възможност е тук и сега.
Репортер: Какъв тип дейности се финансират?
Ивайло Вълев: Програмата допуска за дофинансиране всички малки и средни предприятия,
които са в допустими сектори. Допустимите сектори са почти всички икономически сектори с
много малки ограничения. Коректно е да посочим, че предприятия от селското стопанство и
строителството не са допустими бенефициенти.
ПроКредит Банк отпуска кредитите „Енергийна ефективност и зелена икономика” с безвъзмездна
помощ до 50%, като инвестициите водят до дългосрочно намаляване на разходите за енергия.
За повече информация, посетете най-близкия клон на ПроКредит Банк.
22.55 МИН., 11.03.2013 г.
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Резюме: Ивайло Вълев: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” се отличава с
атрактивни параметри. По нея са предвидени 150 млн. евро кредитен ресурс и още 150 млн.
евро безвъзмездна помощ по ОП Конкурентоспособност. Със средствата от безвъзмездната
помощ клиентите на ПроКредит Банк могат да погасяват техните кредити предсрочно, без да
дължат такса. Програмата основно е насочена към подобряване енергийната ефективност на
предприятията посредством въвеждане на нови и модерни машини, сградни подобрения, както
въвеждане на възобновяема енергия за нуждите на предприятията. Посредством тези
инвестиции предприятията постигат дългосрочни ползи по отношение намаляване разходите за
енергия, разходите за поддръжка, които в крайна сметка ги правят по-конкурентоспособни и поуспешни на пазара. ПроКредит Банк дава възможност на всеки бизнес да се развие, като тази
възможност е тук и сега. Програмата допуска за дофинансиране всички малки и средни
предприятия, които са в допустими сектори.
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Национални печатни медии
Дата: 13.03.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 4
Брой думи: 342
Резюме: Ако на икономиката на България й е нужно нещо ключово, то това определено е
предприемчивост. Точно като предприемач може да се определи новият икономически министър
в служебното правителство Асен Василев. Той е възпитаник на Харвард с бакалаварска степен
по икономика и през 2004 г. заедно с още трима приятели основава собствена компания. Тя
разработва сотфуер за намирането на евтини самолетни билети в момента под името Everbread.
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Заглавие: Възпитаник на Харвард поема икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ако на икономиката на България й е нужно нещо ключово, то това определено е
предприемчивост. Точно като предприемач може да се определи новият икономически министър
в служебното правителство Асен Василев. Той е възпитаник на Харвард с бакалаварска степен
по икономика и през 2004 г. заедно с още трима приятели основава собствена компания. Тя
разработва сотфуер за намирането на евтини самолетни билети в момента под името Everbread.
Отделно от това Василев е
сред основателите на т. нар. "Харвардски курсове" в Софийския университет, които провеждат
заедно с друг възпитаник на Хардвард и предприемач Кирил Петков. Курсовете, които се радват
на изключителна популярност, наблягат на стратегиите за икономически растеж и
конкурентоспособност и както Василев сам обяснява, "преподаваме как една бедна държава
може да стане богата".
Защитник е на идеята за нормална и прозрачна бизнес среда. "Български компании са създали
специалните ефекти към Avatar и X-man. Компания, базирана в столичния квартал "Дружба",
създаде звуково оръдие, с което американският флот прогонва пирати край Източна Африка. Но
за тези фирми никога няма да чуем, защото читавите компании се крият и не желаят да бъдат
познати", коментира той по време на икономически форум през лятото на миналата година.
Извън посочените дотук по-скоро плюсове на новия министър прозира един голям минус и това е
липсата на опит в политиката и в държавната администрация, какъвто определено ще му е
нужен, за да се справи със спешните задачи пред икономическия ресор на служебното
правителство.
Донякъде опитът му дотук може да му даде насоки как България да успее да спаси и договори
нов ресурс по най-изостаналата ОП "Конкурентоспособност". Всъщност настоящият формат на
"Конкурентоспособност" с включването на различни начини за усвояването на ресурса чрез
финансов инженеринг и стратегията за привличане на външни инвеститори бяха структурирани
именно от младите хардвардски възпитаници около тогавашния зам. икономически министър и
сега съветник на президента по икономика и иновации Евгени Ангелов.
Тази експертност обаче едва ли е достатъчна за най-невралгичните проблеми, които изкарват
хората на улични протести, и Василев ще трябва да покаже характер, за да се справи с кашата в
енергийния ресор и належащите проблеми около "ВМЗ Сопот".
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Заглавие: Спешните задачи пред икономическите министри
Подзаглавие: Финансовото министерство -опазване на стабилността при силен натиск за
разходи
Автор:
Текст: Калин Христов поема финансовото министерство във време, когато системата на
публичните финанси отново е под натиск. От началото на кризата всяка година започва с големи
дефицити. За първите два месеца на тази година бюджетният дефицит стигна половината от
допустимия за цялата година и в тези условия новият министър ще трябва да пази хазната от
претенции за извънредни разходи или преструктурирането им към социално чувствителни
направления (законодателството допуска такива възможности).
Потенциалните рискове са, ако изпълнението на бюджетните приходи се влоши заради
политическата несигурност и ниска бизнес активност, дали ще приложи инструментариума на
предишните две правителства - да бави плащанията и възстановяването на ДДС, или ще приеме
увеличаване на държавния дълг в името на коректното отношение на държавата към частния
сектор.
Отношението му към държавния дълг също ще бъде интересно. Като "ръководител на валутния
борд", преди да стане финансов министър, Калин Христов знае колко важно е България да има
значителни фискални резерви при съществуващата парична система. Не случайно миналата
година той бе сред хората, настояващи държавата да рефинансира падежиращия през тази
година външен дълг с нови облигации.
Сега на България не й предстои плащането на голяма външна емисия, но фискалният резерв е
около 4 милиарда лева, или само с милиард над средствата, които имат строго предназначение
и не може да се харчат според вижданията на правителството. Това прави актуален въпроса ще
изтегли ли нови заеми за запълване на резерва, или ще се търсят други решения.
Извън бюджетната сфера в първите си месеци екипът на Калин Христов ще има и една
странична конкретна задача - трябва да изготви регистър и план за развитието на публичночастните партньорства. Срокът за това е 30 юни, а в началото на месеца работата по него още
не беше започнала.
Енергетика и икономика -на борба с монополите
"Служебното правителство ще насочи усилия към прозрачност и ефективност на регулаторните
органи за ограничаване вредното въздействие на монополните структури. Ще подготви
антимонополно законодателство в енергетиката и въвеждането на възможността гражданите да
имат право на свободен избор на доставчик на ток. Служебното правителство ще подготви
законодателни промени за силен и независим регулатор, избран от парламента, а не посочен от
управляващите."
Това в общи линии са задачите, които президентът Росен Плевнелиев постави пред служебното
правителство в сектора на енергетиката. Почти изцяло те са свързани с дейността на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която по презумпция е независим орган.
По думите на президента "ДКЕВР трябва да измине своя път от непрозрачен администратор към
ефективен регулатор". За целта са необходими пълен одит и проверка от А до Я по веригата на
цената на тока, а резултатите от нея да бъдат публични. Подобна проверка вече беше
възложена на Сметната палата от 41-то народно събрание.
По отношение на това гражданите да избират свободно доставчика си на ток, такава възможност
поне според законодателството съществува още от 2007 г. За да може в действителност обаче
гражданите да могат да избират и сменят свободно доставчика си, трябва ДКЕВР да изготви
специални правила, които да регламентират процеса. Това означава, че подобна задача е
изцяло в полето на регулаторния орган и няма как да зависи от действията на служебното
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Резюме: Калин Христов поема финансовото министерство във време, когато системата на
публичните финанси отново е под натиск. От началото на кризата всяка година започва с големи
дефицити. За първите два месеца на тази година бюджетният дефицит стигна половината от
допустимия за цялата година и в тези условия новият министър ще трябва да пази хазната от
претенции за извънредни разходи или преструктурирането им към социално чувствителни
направления (законодателството допуска такива възможности).
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правителство. В момента ДКЕВР подготвя правилата за излизането на малките и средните
фирми на свободни пазар, където те ще могат да избират доставчика си. Подобен проект вече
беше представен от ДКЕВР, но в него имаше куп неясноти, които трябваше да бъдат изяснени.
От регулатора вече обещаха тези правила да са готови до края на април. Едва ли обаче ДКЕВР
е мислила за правила за излизането на битовите потребители от регулираната квота.
Служебното правителство може да реши дали да създаде фонд за зелена енергия, чрез който
приходите от търговията с квоти за вредни емисии да отиват за покриване на разходите за
преференциални тарифи. Тази идея вече многократно е коментирана като една от малкото
възможности, чрез които зелената енергия да не натоварва изцяло сметките на потребителите.
Решението в случая обаче ще трябва да бъде взето от новия финансов министър Калин
Христов, тъй като неговото ведомство управлява средствата от търговията с квоти.
По отношение на договорите с американските централи ТЕЦ "Контур глобул Марица-изток 3" и
ТЕЦ "AES Гълъбово" вече беше заявено от тяхна страна, че биха водили преговори за промяна
на условията по договорите им само с легитимно правителство, тъй като става въпрос за
дългосрочни условия.
В икономическия сектор ключово ще е усвояването на средствата по програма
"Конкурентоспобност". Министерството ще трябва да се заеме и със затъналото в дългове
държавно дружество ВМЗ, като дори приватизацията му да започне скоро, пари за редовни
заплати едва ли ще има. Така социалното напрежение в Сопот може скоро отново да изригне.
Регионалното министерство -подготовка на избори и преговори с Европа
Организацията на изборите ще е една от основните задачи пред новия министър на
регионалното развитие и благоустройството. Според предшественика й Лиляна Павлова ГРАО
са напълно готови да изпълнят тази задача. "Това е професионална организация, която не за
първи път прави избори", казва
Павлова. Според нея справянето с тази задача включва навременното отпечатване на
избирателните списъци, тяхната актуализация по необходимост съвместно с местните власти,
предоставянето на електронна проверка на данните в избирателните списъци на секциите и др.
Следващото управление трябва да продължи преговорите за новата оперативна програма
"Региони в растеж" и да отстоява финансовия ресурс от 4.7 млрд. лв. "Преговорите вървят
трудно, включително и на национално ниво. Какво ще е разпределението на средствата между
програмите -това ще е и политическо решение, което следващото управление ще трябва да
вземе включително и на национално ниво", казва Павлова. Според нея приоритетна задача на
служебния министър е да не спира диалога по новата оперативна програма. "Колегите трябва да
продължат разговорите с Европейската комисия, за да може през лятото да има яснота по
обхвата и финансовите й параметри", категорична е Павлова.
Разбира се, приоритет е работата по европейските фондове и по големите пътни
проекти. Агенция "Пътна инфраструктура" трябва да довърши големите проекти по оперативна
програма "Регионално развитие" и по оперативна програма "Транспорт". Управляващият орган в
министерството по "Регионално развитие" има много важна задача до края на март да проведе
оценката и да одобри финансирането от 180 млн. лв. за всичките 36 големи града за
подобряването на градската среда. Новият министър не отслабва фокуса върху проекта за
обновяване на жилищни сгради, защото от неговия успех зависи до голяма степен
финансирането по това направление занапред.
Социалното министерство -дългосрочни задачи в кратки срокове
Сред най-важните текущи задачи на социалното министерство ще бъде договарянето на
европейските средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) за
следващия програмен период 2014 - 2020 г. Разговорите за новия период започват сега и при
договарянето на средствата по програмата ведомството е водещо. Предстои и преформатиране
на самите мерки за следващия период, което предполага по-дългосрочно планиране в рамките
на двумесечния мандат на служебното правителство. Не на последно място е важно да бъде
подсигурено продължаване на усвояването на средствата от този период, които трябва да бъдат
разплатени до
2015 г. (по правилото n+2).
Подготвянето на почвата за дългосрочни промени обаче също е сред задачите на
министерството през следващите два месеца. Увеличаването на заетостта безспорно е
приоритет номер едно на годината за което и да е бъдещо правителство. Пазарът на труда
продължава да стагнира, макар и икономиката (анемично) да расте. Причината е, че
работодателите са несигурни и поради тази причина консервативни при наемането на нови
служители. За да се създадат стимули за тях да наемат, е необходимо подобряване на бизнес
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средата. Последното зависи от активен и ефективен диалог с работодателите, за което
социалното министерство трябва да зададе тон отсега.
Транспортното министерство - да съживиш почти фалирали дружества
Присъствието на Кристиан Кръстев като зам.-министър в състава на правителството в оставка се
явява продължение на сегашното ръководство на транспортното министерство и едва ли може
да се очаква промяна на основните направления на управление. Новият министър по всяка
вероятност ще понесе някои от негативите от приватизацията на "БДЖ - Товарни превози", която
вече е в напреднала фаза и е съпътствана от протести. Най-спешните задачи пред него са да
бъде постигната добра продажна цена за дружеството, да се решат проблемите с кредиторите
на жп компанията, които вече прибягват до крайни мерки, за да си гарантират, че ще получат
парите си, както и да се стабилизира финансово останалата част от отдавна потъналото БДЖ.
Докато по отношение на някои държавни дружества сегашното ръководство на министерството
действаше бързо и целенасочено, като даде редица пристанище на концесия, за други решения
за бъдещето им не бяха намерени. Така другият мастодонт в сектора "Български пощи" остана
слабо реформиран, изпитва все по-сериозни финансови трудности и се надява да получи
подкрепа от държавата.
Неизвестна все още е и посоката, в която ще се развива най-атрактивният транспортен обект летище София. Това, че управлението в оставка така и не определи визията си за неговото
развитие, обаче е показателно и едва ли и Кръстев ще бъде по-решителен.
Той обаче поема управлението в момент, в който редица проекти по оперативната програма
"Транспорт" са в ход и коректното им изпълнение трябва да бъде гарантирано. Ключова задача
са и параметрите и разпределението на парите за следващия програмен период.
Здравното министерство -бърз пожар и важна стратегия
Служебният здравен министър има няколко задачи - първата е да успокои съсловието, което е в
процес на стачка заради намалените средства за плащане на лечението от здравната каса.
Лекарите искаха оставката на управителя и все още не са получили всички заложени в бюджета
на касата средства за 2013 г.
До юни трябва да бъде готова и националната стратегия за развитие на здравеопазването 2014 2020 г., която е предварително условие, за да може България да получи поне 600 млн. евро за
следващия програмен период от ЕК. Сегашният екип оставя предварително готов текст, който
вероятно ще има нужда от корекции.
Съществува опасност около новите текстове в Търговския закон за ускоряване на плащанията от
държавните институции и държавните фирми в част от болниците да възникнат проблеми.
Задлъжнялостта на сектора към доставчиците му е 600 млн. лв., като над 148 млн. лв. са
просрочени. Според новите текстове болниците ще трябва да плащат до 60 дни от получаването
на фактурата и е вероятно някои от доставчиците да решат да искат неплатежоспособност на
клиники.
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Заглавие: “Дунапак-Родина" инвестира 10 млн. в машини през 2011 и 2012 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: “Дунапак-Родина" АД е водещ производител на вълнообразен картон и опаковки. Заводът
е част от австрийския холдинг Prinzhorn Holding - най-големият производител на хартия и
средства за опаковане в Централна и Източна Европа.
В момента на постоянен трудов договор в компанията работят 160 човека. Още 70 служители са
наети във фирми, свързани с “Дунапак-Родина", които изцяло обслужват тяхната дейност. За
последните десет години в завода са инвестирани около 40 млн. лв. За 2013 г. компанията е
планирала да инвестира 3 млн. лв. в оборудване. “Дунапак-Родина" е първото голямо
предприятие, което получи в максимален размер помощ по ОП “Конкурентоспособност" в
размер на 4 млн. лв., като целият проект, приключен през миналата година, е на стойност 10 млн.
лв. с ДДС. Останалата част е финансирана със собствени средства. Със средствата са внедрени
две уникални за българския пазар иновативни производствени линии. За работата с тях са
назначени и 18 нови служители.
Печалбата на завода преди облагане с данъци за 2012 г. е 4,7 млн. лв., което е ръст с около 1
млн. лв. спрямо предходната година. Приходите на компанията са се увеличили с 12% спрямо
2011 г. и са около 50 млн. лв.
“Това се случва с много работа, с поемане на премерени рискове и с инвестиции в иновации. Ние
се опитваме да сме по-различни, по-бързо да реагираме и да сме максимално гъвкави. Да
усещаме пазара дори и в условията на криза. Тоест, при нас криза няма. През всичките години
продължаваме устойчиво развитие с ръстове спрямо предишните", казва Станислав Разпопов,
главен изпълнителен директор на “Дунапак-Родина" АД.
85% от продукцията на завода се реализира на българския пазар. Останалите 15% са експорт в
съседни държави, тъй като разстоянията трябва да са по-къси, за да може транспортният разход
да е по-малък. 95 на сто от хартията, която ползват, е рециклирана, а опаковките, които
произвеждат, са 100% рециклируеми.
12.03.2013
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Резюме: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в постановление на Министерски съвет55
от 2007 г., която се изразява в провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез
публична покана. Това съобщават от пресслужбата на министъра по управление на средствата
от ЕС - Томислав Дончев.
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Заглавие: Опростиха процедурата за избор на подизпълнители от бенефициентите на
европейски проекти
Подзаглавие:
Автор: Мая ГАНЕВА
Текст: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в постановление на Министерски съвет55
от 2007 г., която се изразява в провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез
публична покана. Това съобщават от пресслужбата на министъра по управление на средствата
от ЕС - Томислав Дончев.
С промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел бизнесът
да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за
избор на изпълнители. Промяната на ПМС 55 ще се отрази положително върху ефективното
управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го направи попригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни инвестиции,
реализирани със средства от ЕС. Изборът с публична покана е процедура, при която право да
подават оферти имат всички заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и
бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова
помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта . Това може да стане при наличие на
едно от следните условия: когато предвидената стойност за строителство, в това число
съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.; и
когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна
на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20
000 лв. Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди
отпускането на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава
ефективното използване на средствата от ЕС.
Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на бенефициентите на ОП
"Конкурентоспособност", ОП "Развитие на човешките ресурси", както и някои от
бенефициентите на ОП "Административен капацитет". Механизмът ще се прилага и при избор на
подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма "Черноморски
басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм.
08.03.2013
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Интернет издания и блогове
Дата: 12.03.2013
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/03/12/2020939_za_chestta_na_predpriemacha_ili_koi_e_noviiat/
Брой думи: 361

Заглавие: За честта на предприемача, или кой е новият икономически министър Асен
Василев
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ако на икономиката на България й е нужно нещо ключово, то това определено е
предприемчивост. Точно като предприемач може да се определи новият икономически министър
в служебното правителство Асен Василев. Той е възпитаник на Харвард с бакалавърска степен
по икономика и през 2004 г. заедно с още трима приятели основава собствена компания. Тя
разработва сотфуер за намирането на евтини самолетни билети под името Everbread.
Отделно от това Василев е сред основателите на т. нар. харвардски курсове в Софийския
университет, които провеждат заедно с друг възпитаник на Хардвард и предприемач - Кирил
Петков. Курсовете, които се радват на изключителна популярност, наблягат на стратегиите за
икономически растеж и конкурентоспособност и както Василев сам обяснява, "преподаваме как
една бедна държава може да стане богата".
Защитник е на идеята за нормална и прозрачна бизнес среда. "Български компании са създали
специалните ефекти към Avatar и X-man. Компания, базирана в столичния квартал "Дружба",
създаде звуково оръдие, с което американският флот прогонва пирати край Източна Африка. Но
за тези фирми никога няма да чуем, защото читавите компании се крият и не желаят да бъдат
познати", коментира той по време на икономически форум през лятото на миналата година.
Извън посочените дотук по-скоро плюсове на новия министър, прозира един голям минус и това
е липсата на опит в политиката и в държавната администрация, какъвто определено ще му е
нужен, за да се справи със спешните задачи пред икономическия ресор на служебното
правителство.
Донякъде опитът му дотук може да му даде насоки как България да успее да спаси и договори
нов ресурс по най-изостаналата оперативна програма - "Конкурентоспособност". Всъщност
настоящият формат на "Конкурентоспособност" с включването на различни начини за
усвояването на ресурса чрез финансов инженеринг и стратегията за привличане на външни
инвеститори бяха структурирани именно от младите хардвардски възпитаници около тогавашния
зам. икономически министър и сега съветник на президента по икономика и иновации Евгени
Ангелов.
Тази експертност обаче едва ли е достатъчна за най-невралгичните проблеми, изкарващи хората
на улични протести, и Василев ще трябва да покаже характер, за да се справи с кашата в
енергийния ресор и належащите проблеми около ВМЗ - Сопот, където ситуацията все повече
доближава политически самоубийствения варинат с приватизация, съчетана с масови
съкращения или ликвидирането на губещия завод.

Медиен мониторинг | 3/13/2013

Резюме: Ако на икономиката на България й е нужно нещо ключово, то това определено е
предприемчивост. Точно като предприемач може да се определи новият икономически министър
в служебното правителство Асен Василев. Той е възпитаник на Харвард с бакалавърска степен
по икономика и през 2004 г. заедно с още трима приятели основава собствена компания. Тя
разработва сотфуер за намирането на евтини самолетни билети под името Everbread.
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Дата: 12.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13337285
Брой думи: 234
Резюме: Областният управител Недялко Недялков участва в информационна среща за
представяне на процедура за подбор на проекти по програма „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България“. Срещата се организира от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, а лектори бяха експерти от дирекции „Европейски фондове за
конкурентоспособност“.
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Заглавие: Информационна среща за програма „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният управител Недялко Недялков участва в информационна среща за
представяне на процедура за подбор на проекти по програма „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България“. Срещата се организира от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, а лектори бяха експерти от дирекции „Европейски фондове за
конкурентоспособност“.
Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на
клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските
предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния
и управленски капацитет на клъстера. Други цели са развитието на продуктите и услугите,
разширяването на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и
насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни
дейности.
“Българинът, като индивидуалист е добър експерт в дейността си, но когато става въпрос за
създаване на големи предприятия като клъстерите, той става мнителен. Бизнесът трябва да се
замисли сериозно за изграждане на клъстери, защото това е световна практика и тя дава
възможност за по-пълноценно усвояване на европейските средства и по-бързо изправяне на
българската икономика на крака.
Препоръчвам на бизнеса в Стара Загора и на всички организации като ТПП, Клуба на
работодателя и други НПО да насочат вниманието си към разработването на програми и
стратегии за развитието на клъстери на територията на областта. Именно така те ще могат да
спомогнат за развитието на конкурентоспособността и ще подготвят бизнеса за следващите
предизвикателства през новия програмен период 2014-2020“, коментира Недялков.
DarikNews
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Дата: 12.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13339782
Брой думи: 136
Резюме: Същевременно от 11-13 март т.г. ще се проведат информационни дни в градовете
София, Стара Загора и Варна.
ОП “Конкурентоспособност" предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстеритe, съобщи
икономическото министерство.Същевременно от 11-13 март т.г. ще се проведат информационни
дни в градовете София, Стара Загора и Варна.
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Заглавие: 19 млн.лв. за развитие на клъстерите
Подзаглавие: Същевременно от 11-13 март т.г. ще се проведат информационни дни в градовете
София, Стара Загора и Варна.
Автор:
Текст: ОП “Конкурентоспособност" предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстеритe,
съобщи икономическото министерство.Същевременно от 11-13 март т.г. ще се проведат
информационни дни в градовете София, Стара Загора и Варна. Там Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO0032.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в
България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. Процедурата
за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 12.03.2013
Източник: www.capital.bg
Връзка:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2013/03/12/2020652_vuzpitanik_na_harvard_poema_ikonom
ikata/?ref=novo24
Брой думи: 382

Заглавие: Възпитаник на Харвард поема икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Новият министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев е защитник на
идеята за нормално и прозрачна бизнес среда
Ако на икономиката на България й е нужно нещо ключово, то това определено е
предприемчивост. Точно като предприемач може да се пределени новият икономически
министър в служебното правителство Асен Василев. Той е възпитаник на Харвард с
бакалаварска степен по икономика и през 2004 г. заедно с още трима приятели основава
собствена компания. Тя разработва сотфуер за намирането на евтини самолетни билети в
момента под името Everbread.
Отделно от това Василев е сред основателите на т. нар. "Харвардски курсове" в Софийския
университет, които провеждат заедно с друг възпитаник на Хардвард и предприемач Кирил
Петков. Курсовете, които се радват на изключителна популярност, наблягат на стратегиите за
икономически растеж и конкурентоспособност и както Василев сам обяснява "преподаваме как
една бедна държава може да стане богата".
Защитник е на идеята за нормална и прозрачна бизнес среда. "Български компании са създали
специалните ефекти към Avatar и X-man. Компания, базирана в столичния квартал "Дружба",
създаде звуково оръдие, с което американският флот прогонва пирати край Източна Африка. Но
за тези фирми никога няма да чуем, защото читавите компании се крият и не желаят да бъдат
познати", коментира той по време на икономически форум през лятото на миналата година.
Извън посочените до тук по-скоро плюсове на новия министър прозира един голям минус и това
е липсата на опит в политиката и в държавната администрация, какъвто определено ще му е
нужен, за да се справи със спешните задачи пред икономическия ресор на служебното
правителство.
До накъде опитът му до тук може да му даде насоки как България да успее да спаси и договри
нов ресурс по най-изостаналата ОП "Конкурентоспособност". Всъщност настоящият формат на
"Конкурентоспособност" с включването на различни начини за усвояването на ресурса чрез
финансов инженеринг и стратегията за привличане на външни инвеститори бяха структурирани
именно от младите хардвардски възпитаници около тогавашния зам. икономически министър и
сега съветник на президента по икономика и иновации Евгени Ангелов.
Тази експертност обаче едва ли е достатъчна за най-невралгичните проблеми изкарващи хората
на улични протести и Василев ще трябва да покаже характер за да се справи с кашата в
енергийния ресор и належащите проблеми около "ВМЗ Сопот", където ситуацията все повече
доближава политически самоубийствения варинат с приватизация съчетана с масови
съкращения или ликвидирането на губещия завод.
Капитал
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Резюме: Новият министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев е защитник на
идеята за нормално и прозрачна бизнес среда
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Дата: 12.03.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1053706
Брой думи: 233
Резюме: Областният управител Недялко Недялков участва в информационна среща за
представяне на процедура за подбор на проекти по програма „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България". Срещата се организира от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, а лектори бяха експерти от дирекции „Европейски фондове за
конкурентоспособност".
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Заглавие: Информационна среща за програма „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният управител Недялко Недялков участва в информационна среща за
представяне на процедура за подбор на проекти по програма „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България". Срещата се организира от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, а лектори бяха експерти от дирекции „Европейски фондове за
конкурентоспособност".
Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на
клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските
предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния
и управленски капацитет на клъстера. Други цели са развитието на продуктите и услугите,
разширяването на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и
насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни
дейности.
"Българинът, като индивидуалист е добър експерт в дейността си, но когато става въпрос за
създаване на големи предприятия като клъстерите, той става мнителен. Бизнесът трябва да се
замисли сериозно за изграждане на клъстери, защото това е световна практика и тя дава
възможност за по-пълноценно усвояване на европейските средства и по-бързо изправяне на
българската икономика на крака.
Препоръчвам на бизнеса в Стара Загора и на всички организации като ТПП, Клуба на
работодателя и други НПО да насочат вниманието си към разработването на програми и
стратегии за развитието на клъстери на територията на областта. Именно така те ще могат да
спомогнат за развитието на конкурентоспособността и ще подготвят бизнеса за следващите
предизвикателства през новия програмен период 2014-2020", коментира Недялков.
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Заглавие: Европейските фондове превключиха на автопилот
Подзаглавие:
Автор:
Текст: “В момента съм превключил системата на европейските фондове на автопилот и може да
издържи няколко месеца в очакване на пилота, който да включи на правилния курс”. Това заяви
за довиждане министърът по еврофондовете в оставка Томислав Дончев с уточнението, че влага
положителен смисъл. Той си постави оценка “много добър” за свършеното през последните три
години от него и екипа му.
Вицепремиерът по еврофондовете в служебния кабинет трябва да влезе с летящ старт в
преговорите с Европейския съюз по бъдещия договор за партньорство, стана ясно още от думите
на Дончев. За 15 март е била насрочена среща по техническите преговори с представители на
Еврокомисията за какви политики ще се харчат договорените вече 14.5 млрд. евро през 20142020 г. Най-вероятно тя ще бъде отложена за 20 март, каза Дончев.
Тази годината е ключова за европейските фондове. Причината е, че от една страна приключва
настоящият програмен период, а от друга се договоря новият договор за партньорство с ЕС и
бъдещите оперативни програми. Правителството на ГЕРБ вече договори рамката от около 7
млрд. евро от структурните и кохезионния фонд и още 7.5 млрд. евро за фермери и селската
програма.
На практика служебното правителство ще трябва да защитава българските интереси за какви
политики да се похарчат тези пари. Планира се до средата на годината да е готов
предварителният вариант на договора за партньорство и оперативните програми, а до края на
годината те да бъдат внесени в Брюксел за одобрение, каза Томислав Дончев. Според него ако
това се случи, още от средата на 2014 г. ще може да започнем да усвояваме парите по новия
програмен период.
С доза благородна завист Дончев отбеляза, че на един вицепремиер по еврофондовете
“определено ще му е по-лесно и ще има по-висок комфорт на работа”. Президентът Росен
Плевнелиев вече обяви, че третият вицепремиер ще е за еврофондовете, “за да има силата и
възможността не просто да се обяснява и координира, а да управлява и да изисква”.
Перманентен политически натиск
За да се довършат големите инфраструктурни проекти, започнати от правителството на ГЕРБ,
ще е необходим “перманентен политически натиск”, смята Дончев. Причината според него е, че
ако обичайните процедури за съгласуване на един проект между отделните министерства – като
отчуждения, преминаване на подземна инфраструктура, изместване на електропроводи и т.н.,
стават за година, то при еврофондовете са нужни “необичайни срокове”, които отнемат три
месеца.
Само с такива темпове на работа ще може да се постигне поставената цел от 65% усвояване на
европейските пари в края на годината, смята министърът в оставка Дончев. Към 4 март нивото
му е 36.1%, по данни на информационната система за еврофондовете ИСУН.
Томислав Дончев не смята, че е възможно следващите управляващи да променят приоритетите,
които бяха маркирани от ГЕРБ при началото на преговорите с ЕК за следващия програмен
период 2014-2020 г. По оперативна програма “Транспорт” това е довършването на магистрала
“Струма” през Кресненското дефиле и магистрала “Хемус”. По отношение на тази програма “няма
особена свобода за маневри” от следващите правителства, защото могат да се финансират
проекти, които са част от европейските пътни коридори т.нар. TEN-T мрежа, смята Дончев.
Правителството на ГЕРБ обаче загърби жп проектите за сметка на пътните магистрали, а за
Еврокомисията първи приоритет е железопътният пред шосейния транспорт като по-екологичен.
Според Дончев не може да се стигне и до промяна при водните проекти, защото “Брюксел не би
го допуснал”. След тройната коалиция, която договори водни проекти на висока стойност за
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Резюме: “В момента съм превключил системата на европейските фондове на автопилот и може
да издържи няколко месеца в очакване на пилота, който да включи на правилния курс”. Това
заяви за довиждане министърът по еврофондовете в оставка Томислав Дончев с уточнението, че
влага положителен смисъл. Той си постави оценка “много добър” за свършеното през
последните три години от него и екипа му.
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малките населени места, кабинетът на ГЕРБ промени тотално правилата на програмата като
премина от конкурентен подбор на пряко договаряне. Около десетина договора с общини бяха
прекратени, а на други стойността беше редуцирана. С цел да се подсигури необратимостта на
процеса преди две седмици правителството в оставка взе решение с пари от бюджета да се
поеме до 10% от наддоговорените по програма “Околна среда”.
В търсене на демаркационната линия
Все още обаче не са ясни разделителните линии между отделни програми, каза Дончев. Няма
яснота за границата между програмите “Региони в растеж” и за селските райони, защото отворен
стои въпросът за финансирането на селските територии в големите градове. В момента те не
получават пари по нито една програма.
Прекалено много са неяснотите между “Конкурентоспособност”, “Човешки ресурси” и новата
“Наука и иновации”. Проблем е по коя програма да се финансират иновациите. Според Томислав
Дончев това трябва да стане по “Конкурентоспособност” на пазарен принцип.
Отворен остава въпросът и с т.нар. интегрирани териториални инвестиции, които ГЕРБ
планираше да приложи за най-бедния регион в ЕС – Северозападния.
Бързо разплащане по европроектите
Другото голяма предизвикателство за бъдещия служебен вицепремиер ще бъде бързото
разплащане по европейските програми. Заради дупката в евробюджета през последните години
е необходимо България максимално рано да отправи исканията си за възстановяване на
направените разходи, посочи Дончев. По думите му това трябва да се случи през пролетта,
лятото до ранната есен, за да може средствата да бъдат върнати на страната ни в края на
годината.
Според Дончев не трябва да се допуска забавяне на темпото, защото “България отчаяно се
нуждае от инвестициите” от европейските фондове. В момента те са моторът на българската
икономика и трябва да се възползваме от комулативния ефект от приключването на един
програмен период и започването на новия, каза Дончев.
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Заглавие: Какви са инвеститорите клас А?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Връчени бяха четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите,
издадени от декември 2012-а до февруари 2013 г. за проекти на обща стойност 320 млн. лв. Чрез
тези проекти ще бъдат открити 418 нови работни места.
"Тракия глас България" ЕАД-Търговище получи от икономическият министър в оставка Делян
Добрев документа за първия си приоритетен инвестиционен проект "Производство на стъкло и
стъклени изделия – нови инвестиции". Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови
работни места и вече е в етап на реализация.
На "Монрол България" ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас "А" за проекта
"Лаборатория за производство на радиофармацевтици" в столичния кв. Люлин. Центърът ще
диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн. лв. и планира 10 нови
висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД "Фаджо" получи сертификат за инвестиция клас "А" за проекта си "Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво". Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
"Център
за
нанотехнологии"
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас "Б" за проекта "Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения" на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата – 1
клас "А" и клас "Б". Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови
работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна
дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата - 8 клас "А", 1 клас "Б",
както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на
инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са
издадени 4 сертификата за клас "А" за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас "В" и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев. Той подчерта, че по данни на Евростат България заема
седмо място по ръст на БВП в ЕС за последното тримесечие на 2012 г. Макар и със скромен ръст
от 0.8%, ние сме сред страните, които стоят добре в кризата на фона на продължаващата
рецесия в общността.
По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
"Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.

Медиен мониторинг | 3/13/2013

Резюме: Връчени бяха четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите,
издадени от декември 2012-а до февруари 2013 г. за проекти на обща стойност 320 млн. лв. Чрез
тези проекти ще бъдат открити 418 нови работни места.
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Заглавие: Представиха процедура за подбор на проекти по програма „Подкрепа за
развитието на клъстерите в България”
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният управител Недялко Недялков участва в информационна среща за
представяне на процедура за подбор на проекти по програма „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България”. Срещата се организира от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, а лектори бяха експерти от дирекции „Европейски фондове за
конкурентоспособност”.
Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на
клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските
предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния
и управленски капацитет на клъстера. Други цели са развитието на продуктите и услугите,
разширяването на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и
насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни
дейности.
След края на срещата в кулоарите на хотел Верея, където се проведе информационната
кампания, областният управител изрази становище, че изпълнението на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” е от изключително важно значение за
икономиката на старозагорския регион. «Българинът като индивидуалист е добър експерт в
дейността си, но когато става въпрос за създаване на големи предприятия като клъстерите, той
става мнителен. Бизнесът трябва да се замисли сериозно за изграждане на клъстери, защото
това е световна практика и тя дава възможност за по-пълноценно усвояване на европейските
средства и по-бързо изправяне на българската икономика на крака.», заяви Недялко Недялков.
Той определи информационната среща като една особено полезна проява на МИЕТ.
«Препоръчвам на бизнеса в Стара Загора и на всички организации като ТПП, Клуба на
работодателя и други НПО да насочат вниманието си към разработването на програми и
стратегии за развитието на клъстери на територията на областта. Именно така те ще могат да
спомогнат за развитието на конкурентоспособността и ще подготвят бизнеса за следващите
предизвикателства през новия програмен период 2014-2020», допълни Недялков.
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Резюме: Областният управител Недялко Недялков участва в информационна среща за
представяне на процедура за подбор на проекти по програма „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България”. Срещата се организира от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, а лектори бяха експерти от дирекции „Европейски фондове за
конкурентоспособност”.
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Резюме: Екипът на Областния информационен център проведе среща в Цар Калоян. Участие в
нея взеха представители на бизнеса, общинската администрация, мрежата „Глоб@лни
библиотеки“ и граждани от общината, съобщиха от Центъра.
Представени са актуални възможности за привличане на средства от европейските фондове по
оперативните програми през 2013 година. За бизнеса те са по активните и предстоящи
процедури на ОП „Конкурентоспособност“ и инициативата JEREMIE, а за общинската
администрация - възможностите за кандидатстване с проектни предложения по ОП
„Административен капацитет“.
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Заглавие: Екипът на Областния информационен център проведе среща в Цар Калоян
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Екипът на Областния информационен център проведе среща в Цар Калоян. Участие в нея
взеха представители на бизнеса, общинската администрация, мрежата „Глоб@лни библиотеки“ и
граждани от общината, съобщиха от Центъра.
Представени са актуални възможности за привличане на средства от европейските фондове по
оперативните програми през 2013 година. За бизнеса те са по активните и предстоящи
процедури на ОП „Конкурентоспособност“ и инициативата JEREMIE, а за общинската
администрация - възможностите за кандидатстване с проектни предложения по ОП
„Административен капацитет“.
По време на срещата е обърнато внимание на предоставяната безвъзмездна техническа помощ
по оперативните програми „Регионално развитие" и „Околна среда", по които бенефициентите са
местни и регионални власти. Помощта се предоставя 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".
Участниците в събитието са проявили интерес към новия програмен период 2014-2020 г.,
посочват от областния информационен център. Въпросите са били свързани с новите
разработвани оперативни програми “Наука и образование за интелигентен растеж” и „Иновации
и конкурентоспособност“. Интерес е имало и към бъдещата програма за развитие на селските
райони, добавят от ОИЦ-Разград.
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Дата: 12.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
https://www.facebook.com/groups/257231861054271/348521231925333/?ref=notif&notif_t=group_activ
ity
Брой думи: 241
Резюме: Sevdana Yordanova
Областният информационен център - Варна и Регионалната агенция за предприемачество и
иновации – Варна (РАПИВ) канят фирми и физически лица, които имат идея да развиват бизнес,
да участват в „Дни на отворени врати в Бизнес инкубатор - Варна”. Утре, 13 март 2013 година, от
16.00 ч. в Областния информационен център ще бъдат представени услугите, които Бизнес
Инкубатор - Варна предоставя, както и условията и процедурата за кандидатстване на фирми и
физически лица за включване в него.
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Заглавие: Областен информационен център - Варна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Sevdana Yordanova
Областният информационен център - Варна и Регионалната агенция за предприемачество и
иновации – Варна (РАПИВ) канят фирми и физически лица, които имат идея да развиват бизнес,
да участват в „Дни на отворени врати в Бизнес инкубатор - Варна”. Утре, 13 март 2013 година, от
16.00 ч. в Областния информационен център ще бъдат представени услугите, които Бизнес
Инкубатор - Варна предоставя, както и условията и процедурата за кандидатстване на фирми и
физически лица за включване в него. В Бизнес Инкубатор-Варна се осигурява наемане на офис и
оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с
европейски партньори. Кандидатства се с представяне на проекта на кандидата и бизнес план.
Заявките за кандидатстване и примерен бизнес план се намират на сайта на проекта
www.biv.rapiv.org, Документи за кандидатстване. На заинтересованите ще се даде възможност за
осъществяване на срещи и консултации с екипа на Инкубатора.
За 10.00 ч. в ОИЦ е насрочена пресконференция за старта на кампанията за набиране на
кандидатури за прием в Бизнес Инкубатор-Варна.
„Дни на отворени врати в Бизнес инкубатор - Варна” е част от информационната кампания за
набиране на кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи в Бизнес
инкубатор – Варна (БИ-Варна) към Регионалната агенция за предприемачество и иновации –
Варна. Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019
„Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
Харесвам · · преди около час
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