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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
21.3.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 Телевизии 2 

 Радиостанции 0 

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

 вестници, от които: 6 

 - национални 4 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 16 

Общо за деня 24 
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Телевизии и радиостанции  
Дата: 20.03.2013  
Източник: бТВ  
Предаване: Лице в лице  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 22  
Брой думи: 3302  
 
 
Резюме: Водещ: Ето ни отново лице в лице с двама добри наши и ваши познайници – Йордан 
Цонев, който е бивш, но вероятно и бъдещ депутат от ДПС и Тихомир Безлов, Център за 
изследване на демокрацията. Преди да започнем, да ви кажа резултата от нашата анкета. 
Въпросът: „Очаквате ли служебният кабинет да направи ревизия на предишния?” За мен 
учудващо 16% отговарят ДА и 84% казват НЕ от 3500 души...  
Водеща: Надеждата умира последна.  
Водещ: Да, надеждата. Обаче вие сега да кажете трябва ли наистина да има такава ревизия? 
За тези два месеца този служебен кабинет трябва ли да направи оценка, ревизия или каквото и 
да било?  
Йордан Цонев: Не.  
Водеща: Не!? Защо не, г-н Цонев?  
Йордан Цонев: Първо, защото няма такива функции. Второ, защото няма време. Трето, от...  
Водеща: Ами ако изскочат скелети от гардероба?  
 
Текст: Водещ: Ето ни отново лице в лице с двама добри наши и ваши познайници – Йордан 
Цонев, който е бивш, но вероятно и бъдещ депутат от ДПС и Тихомир Безлов, Център за 
изследване на демокрацията. Преди да започнем, да ви кажа резултата от нашата анкета. 
Въпросът: „Очаквате ли служебният кабинет да направи ревизия на предишния?” За мен 
учудващо 16% отговарят ДА и 84% казват НЕ от 3500 души...  
Водеща: Надеждата умира последна.  
Водещ: Да, надеждата. Обаче вие сега да кажете трябва ли наистина да има такава ревизия? 
За тези два месеца този служебен кабинет трябва ли да направи оценка, ревизия или каквото и 
да било?  
Йордан Цонев: Не.  
Водеща: Не!? Защо не, г-н Цонев?  
Йордан Цонев: Първо, защото няма такива функции. Второ, защото няма време. Трето, от...  
Водеща: Ами ако изскочат скелети от гардероба?  
Йордан Цонев: Г-жо Ризова, скелетите така или иначе ще излязат, щом са вътре. Въпросът е, 
че служебният кабинет, аз бях малко неприятно изненадан от тона на министър-председателя и 
ще го кажа директно, тъй като 7-дневният толеранс приключи. Министър-председателят вместо 
да остроумничи и да казва, че няма да прави ревизия на този и да успокоява Сергей Станишев 
и на предния няма да прави, искам да му припомня, че трябва да даде на обществото данните 
и фактите за състоянието на държавата. И най-важното от това състояние е финансовото 
състояние.  
Водещ: Е те днеска дадоха...  
Йордан Цонев: Какво дадоха? Че има 4 млрд.фискален...  
Водеща: Което ние го знаем...  
Водещ: Към 128 март 4 млрд., което превишава Сребърния фонд...  
Водеща: Какво ви притеснява вас, какво трябва да кажат?  
Йордан Цонев: Знаете ли какво трябва да кажат? Трябва да кажат колко са задълженията на 
болниците, колко са задълженията на общините, колко е задължението на бюджета към 
неразплатени разходи към бизнеса, неразплатени разходи към общините. Трябва да кажат 
колко са договорите, по които следващото правителство ще плаща, така както г-н Борисов 
говори 4 години по колко инвестиционни договора на кабинета „Станишев” той е плащал през 
следващите 3 години...  
Водеща: Има ли своя „Цанков камък”, така да се каже, кабинетът „Борисов”?  
Йордан Цонев: А вие как мислите? Че този кабинет няма да остави плащания по 
инвестиционни договори няколко милиарда ли? То значи, че не е работил. Всеки 
инвестиционен проект е с хоризонт година, две, три, четири, пет...  
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Водеща: А има ли такива инвестиционни проекти? Вие сте икономист. Кои са те, от кои се 
притеснявате?  
Йордан Цонев: Всички инфраструктурни проекти са с хоризонт няколко години. Те нали...  
Водеща: Е нали са по европейски..?  
Йордан Цонев: Не всички са по европейски. Някои са по европейски, други не са.  
Водеща: И сега любимите магистрали на Борисов може би ще бъдат оплювани, ако случайно 
друг дойде на власт?  
Йордан Цонев: Нищо не искаме да оплюваме. Предстои кампания и за да бъдат честни 
изборите, освен всичко друго, партиите трябва да могат да си направят коректно програмите. 
За да си направят коректно програмите, трябва да знаят какво дължи държавата, какво е 
състоянието на фиска, какво е състоянието на външния, на вътрешния дълг и т.н. и т.н. Ред 
въпроси, на които трябва да се даде отговор.  
Водеща: Вие щом настоявате за този отговор, вероятно знаете част от този отговор. Кажете 
ми, нещо обезпокоително ли имате предвид, нещо обезпокоително ли знаете или просто питате 
така абстрактно, в което не вярвам изобщо?  
Йордан Цонев: Финансовото състояние на държавата не е добро. Нищо абстрактно не говоря.  
Водеща: Защо? Защо не е добро, кое не е доброто на държавата?  
Йордан Цонев: Защото за 4 години този кабинет изхарчи 8 млрд., 7,8 млрд. Като от тях 3,5 са 
от дълга и 4 са от фискалния резерв. И когато говорим за финансова стабилност, финансовата 
стабилност не е само Маастрихтския критерий, т.е. дефицитът да е под 2%, а финансовата 
стабилност е да не харчиш резервите, а да имаш резерви. А ние нямаме...  
Водеща: Ами ако се налага, не се ли харчат?  
Йордан Цонев: Освен банковите резерви, за които правителството, слава богу, няма никаква 
заслуга и нищо не може да направи... Как ако се налага, г-жо Ризова? Какво значи ако се 
налага? Какви са тези приходи, които събира кабинетът, които 2012 г. не могат да достигнат 
нивото на приходите от 2008 г., а харчовете са с 8 млрд. повече. Какво значи налага се? Нали...  
Водещ: На какво основание намаляват приходите? Само това, че има рецесия ли?  
Йордан Цонев: Не...  
Водеща: Тук г-н Безлов може да ни помогне, защото...  
Водещ: Защо намаляват приходите в хазната?  
Тихомир Безлов: нека да направим все пак, аз малко попадам в ситуацията, че г-н Цонев има 
политическа позиция, която трябва да защитава, популяризира и т.н.  
Йордан Цонев: Икономическа.  
Тихомир Безлов: Аз мисля, че е политическа, защото определени неща могат да се кажат, 
определени неща също могат...  
Водещ: Премълчава ли нещо?  
Тихомир Безлов: Аз ще ви кажа моята представа за прочутия фискален резерв. Нека говорим 
реалностите, защото този фискален резерв, който остана накрая, беше 8 млрд., нали това беше 
числото, или там 7,9...  
Водеща: Който остана от Станишев имате предвид, нали?  
Тихомир Безлов: Погледнете обаче декември месец колко е резервът?  
Водеща: Кой декември?  
Тихомир Безлов: Декември 2008 г.  
Водеща: Е, не знам. Ако г-н Цонев знае 2008 г.  
Тихомир Безлов: 4,7 млрд...  
Водеща: Кажете колко е бил?  
Йордан Цонев: 4 млрд.бяха изхарчени, от тях 2,5 от излишъка, и други 2 бяха изхарчени от 
текущия бюджет, тъй като не бяха изхарчени през годината. И фискалният резерв към 31 
декември 2008 г....  
Тихомир Безлов: Така, за да си поиграя на политик, забележете, че става дума в момента 7 
изхарчени, нали, за 4 години, и в нашия случай става дума за 2 месеца изхарчени 4 млрд., т.е. 
половината.  
Йордан Цонев: Но това е част от бюджета.  
Тихомир Безлов: Освен това, ако погледнете предишните години, от 2006 г. какво се харчеше 
накрая на годината, също ще видите една друга сметка. Но аз исках друго да кажа. Всъщност 
какво имахме периода 2002, 2003 – 2008 г.? Имахме т.нар. тлъсти години. Тогава всъщност 
едни балони се надуваха, два балона за мен...  
Водеща: Кои са, кажете ги?  
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Тихомир Безлов: Първият е кредитирането на бизнес и домакинства. Имаше експлозия на 
кредитиране. Такова нещо никога не се беше случвало до този момент. И вторият – движимите 
имоти. Тези два балона, буквално...  
Водеща: Това не е ли пазарно решение?  
Тихомир Безлов: За мене бяха и двата балона. Случаят с кредитирането. Очевидно, че 
България нямаше...  
Водеща: Много е назад, извинявайте... Ето сега днес Орешарски говори с 40% са намалели 
приходите от контрабандата на цигари, от акцизите на цигари, нали, вследствие на 
контрабандата?  
Тихомир Безлов: Аз мога да ви говоря съвсем конкретно за цигарите, ако искате.  
Водещ: Сега да не се връщаме 2002 г.  
Тихомир Безлов: Един от страховете ми, който имах, беше, че покрай тази криза, 
февруарската, вероятно приходите рязко ще паднат. Т.е. има всички шансове да имаме 
проблеми...  
Водещ: Със събираемостта.  
Водеща: А как се случи?  
Тихомир Безлов: Аз вчера се опитах да си изясня какво се случва в НАП, в митниците. Оказа 
се, за моя изненада, приятна бих казал, че приходите януари – февруари са нараснали с 12% 
спрямо януари – февруари 2012 г. Което за мене е голяма изненада.  
Водеща: И за мен, да ви кажа.  
Тихомир Безлов: Защо е така не знам.  
Водеща: Т.е. нямаме проблем с приходите?  
Водещ: Г-н Цонев може би знае.  
Йордан Цонев: Не искам да го прекъсвам. Освен това мисля, че г-н Безлов е доста по-голям 
специалист от мен по сивия сектор, контрабанда и т.н. Аз съм го слушал в много предавания и 
сега с интерес го слушам.  
Тихомир Безлов: Така, значи, ако искате, да говорим за конкретни...  
Водеща: Намаля ли сивия сектор и контрабандата?  
Тихомир Безлов: Мога да ви кажа какво, как седят нещата с, да кажем, ДДС.  
Водеща: Как стоят?  
Тихомир Безлов: Това е горе-долу изчисления на НАП, започнати още преди, да кажем, две 
правителства. Това, което преди влизането в кризата беше горе-долу известно, че около 3 
млрд. от ДДС не се събира заради занижаване на ДДС. И някъде около 800 млн. са източване 
на ДДС. Т.е. класическото... Това не става дума малко магазинче, което си срязва ДДС, част от 
ДДС, а става дума...  
Водеща: Говорим за големи пари, за големи потоци.  
Тихомир Безлов: Да, точно за т.нар. дедесари, които крадяха от ДДС...  
Водеща: Намалели ли са?  
Тихомир Безлов: Значи това, което гледах изчисленията на НАП, става дума за 50% 
намаляване, говорим на кражбите на ДДС.  
Водещ: Това означава, че много са се увеличили приходите в хазната?  
Тихомир Безлов: Не е задължително да се увеличат приходите.  
Водеща: Защо, къде отиват парите?  
Тихомир Безлов: Значи, имайте предвид, че това, което се случва в икономиката, че тя е в 
някаква уникална криза, която преди просто поради огромния сив сектор не бе регистрирана. 
Имахте 300 хил. работни места, които бяха в сектор строителство. Тези хора си заминаха, 
престанаха да работят и тези хора в крайна сметка продължават да нямат приходи през тези 
години. Другото нещо, което се случва, уникално, това са едни такива подводни течения, които 
никой не говори за тях, никой не ги измерва и никой не ги знае точно какво се случва. Например, 
т.нар. гастарбайтери или там, работещи извън...  
Водеща: Ами те много пари плащали по банков път, и това е един от най-големите приходи за 
банките...  
Тихомир Безлов: Основните ни пазари, които бяха в ЕС на гастарбайтери – Гърция, Испания 
най-вече, частично Италия, всичко това се сви, драматично се сви...  
Водеща: А другото подводно течение?  
Тихомир Безлов: Другият за мене странен процес, който тече, е всички тези да ги наречем 
еврофондове, които някак си се усвояват, но продължават да не влизат реално в икономиката. 
Примерно, тук става дума във вашата предишна дискусия за ОП 
„Конкурентоспособност”.Текат някакви огромни обучителни програми, някакви стотици 
милиони, някакви стотици хиляди хора се обучават и в крайна сметка тези хора не намират 
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своето място, икономиката не създава работни места, но същевременно тези пари се 
консумират.  
Водещ: Поне се харчат в държавата.  
Водеща: Г-н Цонев, това оптимистична или песимистична теория е за настоящето на 
икономиката ни е?  
Йордан Цонев:  
Тихомир Безлов: Нека да се върнем на акцизи и на приходите, данъчните. Поради естеството 
на работата ми в последните 15 години, поради анализите, които ми се налага да правя всеки 
месец, аз знам всички числа от бюджетите наизуст. И сега ще ви ги кажа. Питайте ме за каквото 
искате...  
Водеща: Кажете, пък ние ако се сетим, ще ви питаме за детайли.  
Йордан Цонев: Защото г-н Безлов говореше за акцизите, 2008 г., базисната година, за която 
говорим, акцизите са 4,051 млрд. събраните.  
Водещ: За цяла година?  
Йордан Цонев: За цяла година, да. В следващите 3 години акцизите са 300-350 млн. по-малко. 
И в последната 2012 г. те са 4,21 млрд., т.е. доближават се на 30 млн. до базисната 2008 г. И 
тук веднага ви казвам. Не е спаднала нито консумацията на гориво, нито на цигари, нито на 
алкохол. Напротив...  
Тихомир Безлов: Не, може ли тотално да не се съглася, че не е вярно.  
Йордан Цонев: Може ли да не ме прекъсвате! Вдигнати са акцизите на някои неща с 30%, на 
други с 15, на други с 18. При увеличени ставки акцизите не се събират. Митата, 21 млн. 
събрани 2008 г. Следващите години със 130, със 120 и т.н. до 2012 г., когато също са от 
порядъка на 132 млн.  
Водеща: А защо намаляват, дайте някакво обяснение?  
Йордан Цонев: Обяснението е в „Ало, Ваньо”, обяснението е това, че контрабандата и 
корупцията се толерираше от най-високо място. И аз мога да ви кажа, че има и други 
доказателства за това...  
Водеща: За кое?  
Йордан Цонев: За контрабандата, и те ще излязат. Да не забравяме...  
Водещ: Кога, преди 12 май?  
Йордан Цонев: Не, не, не, след 12 май, когато дойде следващият кабинет. Много неща, които 
ще станат ясни по-нататък. Но тук е достатъчно да говорим само с цифри.  
Водеща: Значи вашата логика е, че контрабандата и сивият сектор се увеличават...  
Йордан Цонев: Не само.ДДС, да ви кажа ли цифрите и за него?  
Водещ: Кажете?  
Йордан Цонев: 10,5 млрд. са събрани 2008 г. След това те падат около 9, малко над 9, малко 
под 9 и едва през 2012 г. се приближават до 10 млрд., малко под 10 млрд. В началото имаше 
обективни причини – структурата на БВП, увеличаване на износа и т.н. Тези обаче неща през 
2011 г., през 2012 г. се върнаха в изходно положение. Защото износът спадна, започна внос на 
инвестиционни стоки, започна увеличаване на вноса, ДДС обаче си е под нивото от 2008 г. И за 
да няма никаква спекулация с цифрите, мога да ви кажа и в проценти.  
Водеща: Хайде кажете и в проценти и едно обобщение да направите.  
Йордан Цонев: В проценти 2008 г. данъчните приходи са 27 и малко процента от БВП, а през 
четирите години са 20, 22 стигнаха, 24, 25, едва 2013...  
Водеща: Само да финализираме, изводът от този сегмент от разговора, защо се случва това – 
защото има икономическа криза или защото има некомпетентно управление, или защо?  
Йордан Цонев: Некомпетентно управление, на първо място, ще ви кажа защо. Защото едно 
компетентно управление прави анализ на кризата и се опитва да се справи с негативните 
тенденции. Тука нямаше никакъв анализ. От 2009 г. досега. Почти никакъв опит да се справим с 
негативните тенденции във фиска, да видят защо един приход спада, защо друг изчезва и т.н. 
Никаква програма антикризисна. През цялото това време ние не реализирахме нито една 
антикризисна мярка сериозна.  
Водеща: Как си го обяснявате?  
Йордан Цонев: Некомпетентност. Специално това е чиста некомпетентност.  
Водещ: Г-н Безлов, имахте възражения срещу цифрите или срещу тенденцията?  
Тихомир Безлов: Не искам да влизам в политическия спор – компетентно, некомпетентно. Ще 
кажа...  
Водеща: Да, да, аз питам него, защото е политик. Вие кажете от ваша гл.т.  
Тихомир Безлов: Неща, които според мене са конкретни и доказуеми. Проблемът с цигарите, 
една голяма тема. Значи, няма спад на потреблението. Това абсолютно не е вярно и 
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предполагам, че никой тук от вашия екип няма да каже, че нямате спад на потребленията на 
цигари.  
Водеща: От моя гл.т. няма.  
Тихомир Безлов: Значи, това, което показват изследванията на класическото... Аз ви казвам 
какви са, примерно Евробарометър имат т.нар. проучване, което пита хората: колко пушите. И 
съответно си питат през годините. Спадът при пушачите за България, България между другото 
беше на второ място в ЕС...  
Водеща: А сега как е?  
Тихомир Безлов: Страхувам се, че сме пак на второ място, но има спад от 41% на 36%. Освен 
че имате спад на тези проценти, броя хора, които пушат, имате процент на спад на броя цигари, 
т.е. реално, ако не гледате... Ако погледнете реалното число, става дума да около 30-
процентен спад на употребата на цигари. И аз между другото...  
Водещ: Ама това не го ли (...) контрабанда?  
Тихомир Безлов: Говорим за употреба на цигари.  
Водещ: Ама това официална статистика ли е, което вие казвате?  
Тихомир Безлов: Не, аз ви казвам това, което изследваме, това, което е, питате хората, 
пушите или не пушите? Дали пуши контрабандни цигари или с бандерол, това няма значение.  
Водеща: Това изследване посочва масово спиране на цигарите...  
Йордан Цонев: ...говорим за процента на приходите, акцизни приходи от цигари спрямо горива, 
където няма никакъв спад, е нищожен. Основният акциз се събира от горивата...  
Тихомир Безлов: И с това няма да се съглася.  
Йордан Цонев: Вие няма да се съгласите, но аз мога да ви извадя данни да видите. Идете си 
вкъщи да си ги проверите.  
Тихомир Безлов: Да, ще си ги проверя. Чакайте да свършим с цигарите по ред. Все пак да сме 
последователни...  
Водеща: Т.е. няма контрабанда, има намаление на приходите?  
Тихомир Безлов: Не казвам, че няма контрабанда, не, такова нещо не съм казал. Това, което 
казвам е, че има контрабанда и има спад на употребата на цигари. Това са две неща. Така, да 
продължа за цигарите. Имате т.нар. изследване на празните опаковки на големите национални 
компании в България, прави се в цяла Европа. ОЛАФ в крайна сметка го обобщава. Това, което 
се прави, събират се боклукчийските кутии, изваждат се цигарените кутии и се гледа на коя има 
бандерол и на коя няма, след това се прави сметката.  
Водеща: И какво сочи това?  
Тихомир Безлов: 2010 г., когато беше огромният скок на акциза, тези бандероли, тези кутии 
без бандерол бяха между 36 и 44%, зависим там от извадката. В момента, това, което имате, 
говорим последно изследване майско, и сега има още едно ноемврийско, става дума за 15%.  
Водеща: Разбрах ви. Ами, г-н Цонев, отговорът е готов.  
Тихомир Безлов: Аз ви казвам какво е написано.  
Йордан Цонев: Аз ви казвам какви са приходите. Те са ужасно спаднали и от горива. И ви 
казвам, че партньорските служби имат сателитни снимки, и тези снимки...  
Водещ: Какво, какво са снимали?  
Йордан Цонев: ...контрабанда на всякакви неща по границите...  
Водеща: Тази информация сериозна ли е, която казвате?  
Йордан Цонев: Не, аз само предполагам.  
Водеща: А, вие предполагате.  
Йордан Цонев: Да, предполагам.  
Водеща: Е, то сателитни снимки на един куп неща...  
Водещ: Ама вие сте ги виждали тези снимки...  
Йордан Цонев: Не, откъде-накъде аз...  
Водеща: Кой ще ги покаже на г-н Цонев?  
Тихомир Безлов: Част от проблема на този тип информация са, има един слой ченгета, които 
приказват глупости постоянно, за съжаление...  
Водеща: Кои ченгета ги говорят тези неща?  
Йордан Цонев: Аз знам данните от бюджета. И данните от бюджета сочат срив... Данните от 
бюджета от приходите от акцизи, мита и от ДДС сочат сериозен спад. Много сериозен. И на 
това се дължи изхарченият фискален резерв и взетите заеми...  
Водещ: Причината за спада обаче кажете.  
Йордан Цонев: Причината за спада е лошата, некомпетентна икономическа политика на 
правителството на ГЕРБ. Това е.  
Водеща: Добре, от какъв старт ще тръгне следващото правителство, което може би ще бъде?  
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Йордан Цонев: Следващото правителство ще тръгне от много тежка фискална позиция – и 
финансова, и икономическа, и затова беше апела ни към министър-председателя, не да се 
прави на финансов ревизор, никой не иска да го направи по-точно, никой не иска да го смята, че 
е шеф на сметната палата, да прави ревизия на това и онова правителство, а да се извадят 
данните, за да можем ние, които ще участваме, политиците и политическите партии, да си 
направят коректно към избирателите своя анонс и платформи. Ако задълженията на страната 
по външния дълг са с 5-годишен падеж, в следващите 4 години 4 862 000 им излиза падежът, 
ние трябва да направим една финансова рамка и да я кажем на хората.  
Водеща: А вие не може да си направите програмата, защото нямате данни, така ли се оказа?  
Йордан Цонев: Трябва да го кажат. Ето това трябва г-н Райков да прави, и слава богу...  
Водеща: Това сложно ли е, има ли време за два месеца?  
Йордан Цонев: Никак не е сложно, никак не е сложно. Въпросът е, че преди, когато и да 
кликнеш на данните на МФ, те излизаха на всеки 10 дни. А сега най-пазената тайна е от един 
месец и половина не знаем нивото на фискалния резерв...  
Водещ: Сега новият министър на финансите според мене ще...  
Водеща: Финално изречение на г-н Безлов, от какъв старт ще тръгне новото правителство, 
което и да е то, в какъвто и състав да е?  
Водещ: Говорим за 12 май.  
Тихомир Безлов: Ами нека да видим какво ще се случи през тези два преходни месеца, 
защото всичко може да се случи. Виждате...  
Водеща: Но ако е така, както е сега?  
Тихомир Безлов: Аз мисля, че ще тръгне в много по-лоша ситуация от преди периода на 
кризата. Имайте предвид, ние ще сме 4 години в криза и ще продължим да сме в криза. Така че 
аз (...) колко некадърно е правителството, както каза г-н Цонев, но все пак трябва да отчитаме 
реалностите.  
Водеща: А реалността е, че кризата попречи...  
Тихомир Безлов: Реалностите, хващате 27 страни и броите, страни като Испания, Италия и 
т.н.  
Йордан Цонев: Като Естония, като Литва, като Латвия...  
Тихомир Безлов: Чакайте, чакайте!Литва и Латвия граничат с Швеция, Финландия и Норвегия. 
Ние граничим с Турция, моля ви се.  
Водещ: Г-н Цонев, последно изречение.  
Йордан Цонев: В изключително тежка ситуация са публичните финанси, в изключително тежка 
ситуация е икономиката, малкият и среден бизнес, изключително висока безработица. Това са 
изходни позиции, които не ги пожелавам на никой кабинет.  
Водеща: Благодаря ви!  
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Дата: 20.03.2013  
Източник: бТВ  
Предаване: Лице в лице  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 19  
Брой думи: 1317  
 
 
Резюме: Тема: ГЕРБ и БСП – на старт за 12 май. Равносметка, отчети, разкрития и папки  
Гости:  
Явор Гечев, БСП;  
Доброслав Димитров, ГЕРБ;  
 
(...)  
Явор Гечев: Големият крах на вашата философия, финансова , е следният. И той е, че влиза 
държавата в заеми не за друго, не за да развива икономиката и да ги вкарва в производство на 
БВП за покриването на текущи разходи, защото неспособността да контролирате, развивате 
икономиката е стопроцентова. Проблемът е, че Дянков, може би става добър счетоводител, но 
не е за финансов министър. Когато влагаш средства като инвестиционни проекти, когато отиват 
при малкия, средния бизнес, те да развият работни места, от там в крайна сметка хората да 
имат доходи...  
Доброслав Димитров: Как ще стане?  
 
Текст: Тема: ГЕРБ и БСП – на старт за 12 май. Равносметка, отчети, разкрития и папки  
Гости:  
Явор Гечев, БСП;  
Доброслав Димитров, ГЕРБ;  
 
(...)  
Явор Гечев: Големият крах на вашата философия, финансова , е следният. И той е, че влиза 
държавата в заеми не за друго, не за да развива икономиката и да ги вкарва в производство на 
БВП за покриването на текущи разходи, защото неспособността да контролирате, развивате 
икономиката е стопроцентова. Проблемът е, че Дянков, може би става добър счетоводител, но 
не е за финансов министър. Когато влагаш средства като инвестиционни проекти, когато отиват 
при малкия, средния бизнес, те да развият работни места, от там в крайна сметка хората да 
имат доходи...  
Доброслав Димитров: Как ще стане?  
Явор Гечев: Ето, ще ви кажа как. Вместо ваши активисти да работят по ОП 
„Конкурентоспособност” и да взимат една камара пари, знаете за какво ви говоря, за хората, 
които обучаваха...  
Доброслав Димитров: Не, не, пак говорите, искам конкретно...  
Явор Гечев: 80 готвача и темподобни, 140 хил. временно работни места...  
Доброслав Димитров: Как ще влеят парите в малкия и среден бизнес...  
Явор Гечев: Сега да кажа на водещите. 140 хил. работни места временни по ОП 
„Конкурентоспособност”, докато можем да вдигнем след тях нивото на икономиката, за да 
може да произвежда.  
Доброслав Димитров: Обяснете конкретно...  
Явор Гечев: Вие показахте колко можете, всъщност показахте колко всъщност не можете.  
Доброслав Димитров: 140 хил. работни места, къде ще ги отворите?  
Явор Гечев: Не, ние сме се ангажирали с малко повече.  
Доброслав Димитров: Къде?  
Явор Гечев: И да ви кажа следното нещо. Искате ли да проверим във вашата програма какво 
пишеше в нея. Колко работни места обещавахте в началото?  
Водеща: Платформата на ГЕРБ няма нищо общо с управлението… Тя е писана от друг екип, с 
други цели. Така че…  
Явор Гечев: Ама аз ще ви кажа какво пишем ние… Как ще няма общо, една политическа 
платформа…  
Водеща: Няма. Тя е писана от друг екип, с хора с различна гл.т.  
Явор Гечев: Ама те са политическа партия…  
Водеща: Разбира се, това е тяхната грешка, аз го казвам като грешка.  
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Явор Гечев: Ето казвам ви, БСП преди управлението си ,преди тяхното управление, обеща, че 
ще отвори работни места. Отвори два пъти повече, отколкото беше обещало. Обеща, че ще 
вдигне доходите с 60% на пенсиите. 100% ги вдигнахме. Но това става когато имаш работеща 
икономика. Разберете, не може да тъпкаш малкия и среден бизнес…  
Водеща: ГЕРБ ли съсипаха икономиката?  
Явор Гечев: Ами ето, ще ви кажа един пример…  
Водещ: Г-н Димитров, защо икономиката не работи сега? Вие знаете ли, че веднага след вас 
имаме един гост, с когото ще говорим за пари и за икономика. Вие малко иззехте тази тема, но 
ние пас ще я продължим, защото тя е безкрайно интересна и е важна за зрителите.  
Доброслав Димитров: Наизуст всеки може да говори. Ние ще направи това, друго, трето, пето. 
Говорим реално. Реалността е следната. Всичко не може да се гледа в абсолютни числа и да 
се сравняват една година с друга, тъй като ситуацията е различна. Трябва да се сравняват със 
страните около вас, трябва да се сравняват с европейските страни и всички останали. Това, 
което се случва в момента, че България, да, малък е ръстът на икономиката, но ние трябва да 
се сравняваме с останалите държави. Е да, ние сме в топ няколкото държави с най-висок ръст, 
макар и малко, защото на много от другите държави продължава да им се свива икономиката. 
Разберете, важно е, не може да се говори, ама ние ще направим 5-процентен ръст. Как ще го 
направите, когато цяла Европа е в рецесия? Трябва да се сравняваме с държавите около нас…  
Водеща: С Кипър и с Гърция ли да се сравняваме?  
Доброслав Димитров: Ние се движим много по-добре, първо. Второ, за дълга ние сме втората 
държава, както бяхме и преди това, по размер на дълга в Европа…  
Водещ: Обаче доходите са много ниски, г-н Димитров, много са ниски доходите.  
Доброслав Димитров: Не сме отстъпили от тази позиция, напротив, ние сме напреднали и сме 
скъсили дистанцията между нас и останалите държави, това е факт.  
Водеща: Понеже сме на финала…  
Явор Гечев: В момента бюджетът, тазгодишният бюджет на България е 28,5 млрд.,нали така? 
Той е най-голям. Най-голям в сравнение с целия преход. От лошата 2008 г. е с колко, 3 
млрд.по-голям.  
Доброслав Димитров: Тогава вие си противоречите в момента…  
Явор Гечев: 31,5 при 28 през 2008 г.  
Водеща: На финала сме, нека да задам един политически въпрос. Моля ви, отговорете…  
Явор Гечев: Статистика на Евростат, най-обедняващата нация в Европа е България. Искате ли 
да ви кажа откъде да вземете пари?  
Доброслав Димитров: Да, искам.  
Явор Гечев: А имах едно сезиране на главния прокурор, забележете, за сума от 250 мн., които 
държавата изтърва и не ги взе от ЕС още по програма САПАРД, благодарение на Миро 
Найденов и на вашата Калина Илиева.  
Доброслав Димитров: О, там не трябваше да повдигате въпроса.  
Явор Гечев: Само да кажа още нещо. Аз сезирах главния прокурор. Та, главният прокурор, 
тогавашният главен прокурор преразпредели делото, то беше удължено с 2 месеца, чудеха се 
какво да правят, удължиха го с още 2 месеца и в последния възможен момент имаше 
пресезиране на главния прокурор от Мирослав Найденов, само че тогава вече неговото 
пресезиране за същите аргументи като моите беше изключено неговото име. След още 2 
месеца, т.е. 6 (…) знаете ли какво ми отговори? Да, има ощетяване на държавния бюджет, но 
Калина Илиева не е осъзнавала какво прави. Честито 250 мн.  
Доброслав Димитров: Понеже се говорят едни глупости, откровени глупости. Първо…  
Явор Гечев: Вие ще престанете ли да ме обиждате?  
Доброслав Димитров: Да. но ме оставете да си прочета числата.  
Явор Гечев: Ами давайте с числата, пък аз ще ви отговоря.  
Доброслав Димитров: Две числа.  
Явор Гечев: На мен не ми трябват опорни точки, за да ви говоря…  
Доброслав Димитров: Не, не ми трябват опорни точки, просто за да не стане така, че да 
говоря наизуст, обичам да си ги чета точно числата. Така. Относно брутната добавена 
стойност, която аграрният сектор в момента добавя към държавата ни за 2012 г.  
Явор Гечев: Почна тема, която няма да откараш докрай.  
Доброслав Димитров: Не, няма необходимост. Разликата от 2009, 2010 и 2011 г. ръстът е 
следният – 52%, 45%, 19%, всяка година с по 50% се увеличава добавената стойност, която 
селскостопанският сектор дава. Оттам нататък някакви критики, че не работи този сектор, ги 
намирам за абсурдни.  
Водеща: Нека един финален въпрос, моля ви!  
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Доброслав Димитров: Второто нещо важно, тъй като се говори за някакви изпуснати пари, а 
за еврофондове...  
Водеща: Ами днеска Станишев това говори, че още нещо изпускате...  
Явор Гечев: Вижте в личната страница на Станишев са качени отговорите, в които техните 
министри казват, че няма нито един лев спрян по еврофондове за нашия мандат…  
Доброслав Димитров: Ще ме оставите ли да си прочета моето изречение?  
Явор Гечев: Ами вие си го четете, щом ви трябва да четете.  
Доброслав Димитров: Не, написах си го, за да не си го забравя, докато ви слушам.  
Водеща: Кажете го.  
Доброслав Димитров: Може ли?  
Явор Гечев: Заповядайте!  
Доброслав Димитров: Миналата година, 2012 г.  
Явор Гечев: Загубихте 100 млн. по тази програма…  
Доброслав Димитров: Усвоени говорим, усвоени, влезли в българската икономика, са 2,5 
млрд.евро за една година. За целия период от присъединяването на България до 2012 г. са 2,9 
млрд. Демек за една година ние сме усвоили почти толкова пари, колкото за всички останали 
години взети заедно. Но дори не е това интересното. Знаете ли до 2009 г. колко са били 
усвоените средства, до 2009 г., знаете кой беше тогава?  
Явор Гечев: Колко?  
Доброслав Димитров: 300 млн. ОТ 2007 до 2009 г. 300 млн. От 2009 до 2012 – 5 млрд. Оттам 
нататък всеки да говори каквото иска.  
Явор Гечев: Право на отговор. По същата цитирана програма онзи ден обявиха, че загубихме 
100 мн. евро. Само да ви кажа. Договорите се плащат, когато бъдат завършени, правилото n+2, 
първата година се сключват, две години се изпълняват. Това, че ние сме ги сключили, значи, че 
сме свършили добре работата вие да ги разплатите.  
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Национални печатни медии 
Дата: 21.03.2013  
Източник: в. Сега  
Страница: 4  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: България е докладвала в ОЛАФ 74 нередности за миналата година. Най-много са по 
програмата "Регионално развитие" - 35. На следващо място е "Околна среда" с 13 и ОПАК с 11. 
По 5 сигнала има за програмите "Конкурентоспособност" и "Човешки ресурси", два по 
"Транспорт", един по "Техническа помощ". Сигналите за нередности по земеделските програми, 
които обичайно са най-много, още не са обобщени.  
 
Заглавие: Най-много нередности са докладвани в ОЛАФ за "Регионално развитие"  
Подзаглавие:  
Автор: Кирил Димов  
Текст: България е докладвала в ОЛАФ 74 нередности за миналата година. Най-много са по 
програмата "Регионално развитие" - 35. На следващо място е "Околна среда" с 13 и ОПАК с 11. 
По 5 сигнала има за програмите "Конкурентоспособност" и "Човешки ресурси", два по 
"Транспорт", един по "Техническа помощ". Сигналите за нередности по земеделските програми, 
които обичайно са най-много, още не са обобщени.  
Това стана ясно вчера на заключителната конференция по проект "Повишаване на 
ефективността в работата на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) в МВР". Именно АФКОС е точката в България, 
през която минават всички проблеми, свързани с еврофондовете. Тя е партньорът на ОЛАФ - 
структурата на ЕС, която разкрива измамите с евросредства и кара държавите членки да 
възстановяват в евробюджета милиарди заради нередности.  
По правило България е сред страните, които посочват като цяло най-много нередности. 
Например Испания, която усвоява 14-15 млрд. евро годишно, което е в пъти повече от 
България, е подала 25 пъти по-малко сигнала за нередности. Затова страната ни е давана от 
ОЛАФ като добър пример в Евросъюза и като спазваща стриктно правилата за незабавно 
сигнализиране при натъкване на измама или нарушение при усвояване на европарите.  
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Дата: 21.03.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 11  
Брой думи: 320  
 
 
Резюме: Хората, които нямат пари да платят за своята част от санирането на блока, в който 
живеят, ще получават специални помощи за това. Обмисля се парите да дойдат от фонд, в 
който ще се заделят част от европейските средства за саниране на жилищни сгради след 2014 
г., обясни вчера зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Така няма 
да се налага бюджетът да плаща за победните съседи в кооперациите, в които мнозинството от 
хората искат да ги реновират.  
 
Заглавие: Ще дават субсидии за саниране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хората, които нямат пари да платят за своята част от санирането на блока, в който 
живеят, ще получават специални помощи за това. Обмисля се парите да дойдат от фонд, в 
който ще се заделят част от европейските средства за саниране на жилищни сгради след 2014 
г., обясни вчера зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Така няма 
да се налага бюджетът да плаща за победните съседи в кооперациите, в които мнозинството от 
хората искат да ги реновират.  
Според Симидчиев се търси начин да се подсигури такова подпомагане и за сегашната 
програма за енергийно обновяване на българските домове.  
От 170 заявления за саниране с европейски пари, подадени в цялата страна до момента, в над 
100 от случаите съществуват проблеми с по едно-две семейства на вход, които нямат 
възможност дори да теглят кредит, даде пример зам.-министърът. Най-често това са 
пенсионери, на които банките не отпускат заеми или които не могат да бъдат подпомогнати от 
деца или внуци. Според правилата 50% от разхода за саниране се плаща от собственика на 
апартамента.  
В София например от 30 подадени заявления досега са утвърдени бюджетите само за два 
блока, защото при тях не е съществувал такъв проблем. При останалите имало спънка с 
домакинства, които не могат да платят. В няколко такива случая съседите са поели разхода на 
социално слабите.  
Според шефката на управляващия орган на оперативната програма Деница Николова след 
2014 г. за саниране на жилища в България ще има към 650 млн. лв., а общо за енергийна 
ефективност -към 900 млн. лв.  
Вицепремиерката Екатерина Захариева вече заяви, че приоритетът на служебното 
правителство ще е всички програми за енергийна ефективност да се управляват от една 
структура. Според Николова това до голяма степен ще зависи от предстоящите преговори с ЕК 
за следващия програмен период. Сега такива средства се отпускат по две програми - 
"Регионално развитие" и "Конкурентоспособност".  
След 2014 г. при саниране на блокове ще се признават и разходите за конструктивно укрепване 
на сградата, където това се налага.  
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Дата: 21.03.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 7  
Брой думи: 535  
 
 
Резюме: Премиерът Марин Райков издаде в сряда заповедите за назначение и за 
освобождаване на заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба. И преди 
официалния документ повечето от тях бяха известни, но все пак има изненадващи и непознати 
имена Чисто нов екип в икономиката.  
 
Заглавие: Премиерът назначи новите заместник-министри  
Подзаглавие: Повечето имена са очаквани, но има и някои съвсем непознати  
Автор:  
Текст: Премиерът Марин Райков издаде в сряда заповедите за назначение и за освобождаване 
на заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба. И преди официалния документ 
повечето от тях бяха известни, но все пак има изненадващи и непознати имена Чисто нов екип 
в икономиката.  
Новите лица в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са Божан Стоянов, 
Ирена Младенова и Виолета Ло-рер. Медийни публикации сочеха Стоянов, който ще поеме 
енергетиката, като фаворит за поста още в деня на обявяването на служебното правителство. 
Той е работил като специалист в областта на енергетиката към Bank of New York, а името му е 
известно от времето на правителството на НДСВ. Стоянов е близък с бившите министри от 
НДСВ Николай Василев и Милен Велчев и е бил канен да оглави енергийната агенция, макар и 
в крайна сметка това да не се случи. Впоследствие ръководеше "Табако кепитал партнърс", 
който по същото време бе кандидат за приватизацията на "Булгартабак". До сделка обаче така 
и не се стигна.  
Ирена Младенова пък бе съветник на икономическия министър Трайчо Трайков по въпросите 
на ОП "Конкурентоспособност" и напусна ведомството заедно с него. След това работи в 
кабинета на президента. Сега тя ще се занимава приоритетно с развитието на малките и 
средните предприятия. Виолета Лорер, която ще поеме туристическия ресор, е непознато до 
момента име. Знае се само, че е от Варна и има семейна фирма за IT услуги.  
Очаквани промени  
Снежана Благоева е новото име в агроминистерството с ресорите, свързани с европейските 
фондове. Досега Благоева е била ръководител на дирекция "Директни плащания и пазарни 
мерки" във ведомството. Тя ще наследи Светлана Боянова, докато зам.-министърът от 
кабинета на ГЕРБ Цветан Димитров остава на поста си.  
Още миналата седмица станаха ясни и промените в ековедомството. Евдокия Манева запазва 
мястото си, а поста на Ивелина Василева заема Малина Крумова, която досега бе ръководител 
на управляващия орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Тя ще отговаря 
за международните ресори и тези, свързани с еврофондовете.  
Промените в МВР също са известни от няколко дни. От поста си е освободен заместник-
министър Веселин Вучков, а длъжността заместник-министър е възложена на Филип Гунев, 
който досега бе старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията в София. Ася 
Давидова и Антон Лазаров са новите зам.-министри на отбраната на мястото на Августина 
Цветкова и Валентин Радев.  
Още имена  
Заместник-министри на труда и социалната политика стават Ваня Стойнева, която ще отговаря 
за реализацията на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Петър Стоянов и 
Иванка Шалапатова, която ще координира дейностите, свързани с политиките по социално 
подпомагане и социални услуги, децата и хората с увреждания. Шалапатова има 15-годишен 
професионален опит в неправителствени организации, свързани главно с грижата за децата. 
От поста й е освободена заместник-министър Зорница Русинова.  
Очаквано Мариана Банчева става зам.-министър на образованието. Тя е член на екипа на 
Националната мрежа за децата от ноември 2010 г. и има дългогодишен опит в областта на 
образованието и политиките в областта на закрилата на децата.  
Лидия Нейчева и Мирослав Ненков ще са заместници на служебния здравен министър, а 
Димитър Бонгалов - на правосъдния. Албена Лазарова, която е дългогодишен  
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парламентарен секретар на транспортното ведомство, става заместник-министър. Вече е 
известно и името на заместник-министъра на спорта - многократния шампион Йордан Иовчев, а 
в културното ведомство новите имена са проф. Мила Сантова и Деяна Данаилова-Станилова.  
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Дата: 21.03.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 15  
Брой думи: 843  
 
 
Резюме: Тринадесет. Толкова са избраните стартиращи компании, които фондът за дялови 
инвестиции Eleven ще финансира с по 25 хил. евро. От този месец инвестиционното му 
портфолио вече наброява 32 млади компании, а екипите стават все по-международни.  
 
Заглавие: Щастливите 13  
Подзаглавие: Фондът за стартиращи компании Eleven избра третата група компании, които ще 
финансира  
Автор: Калина ЧЕРНЕВА  
Текст: Тринадесет. Толкова са избраните стартиращи компании, които фондът за дялови 
инвестиции Eleven ще финансира с по 25 хил. евро. От този месец инвестиционното му 
портфолио вече наброява 32 млади компании, а екипите стават все по-международни.  
Едновременно с това прозорецът за нови проекти ще бъде отворен непрекъснато поне до 
есента и екипът на Eleven ще разглежда проекти на всеки две седмици.  
Новите попълнения  
След като събра около 250 кандидатури от около 20 държави по време на третия апликационен 
прозорец, който затвори в началото на февруари, екипът на Eleven избра щастливите 13, на 
които да предостави както финансиране, така и менторство и мрежата си от контакти 
(включително партньорите от Springboard - вече TechStars, и Google). Отборите са от България, 
Сърбия, Армения, Великобритания, Италия, Хърватия, Южна Африка и САЩ. Проектите им 
дават решение на проблеми в различни области - за бизнеса, свободното време, модата, и 
повечето от тях са базирани онлайн.  
CaseTrek е първият по азбучен ред одобрен проект и е на екип от Сърбия. Неговата задача е 
да подобри работата на малки и средни правни фирми, както и на независими консултанти чрез 
софтуер за мениджмънт на правни казуси. Изцяло сръбските проекти от третата вълна са два. 
Вторият се нарича Wobeek и представлява онлайн продукт, с който пчеларите да могат по-
ефективно да управляват работата си, както и... социална мрежа за пчелари.  
С новите 6 изцяло български проекта екипите от България в портфолиото на Eleven стават 19 
от общо 32. Първият от новите 6 се казва Clicko. Това е единственият екип, който развива 
хардуерен продукт. С него ще могат да се отварят врати чрез смартфон. Divesquare също е 
български проект. Той представлява универсална глобална платформа за хора, които се 
гмуркат за забавление. Димитър и Мартин пък разработват социална мрежа за фитнес маниаци 
и инструктори - GymRealm. Другите български проекти са Kid-A-Mom и Store To Door. Те работят 
върху нов начин, по който децата да гледат любимите си предавания например онлайн. Store 
To Door е онлайн модна платформа, която ще спомага продажбата на продукти, като ги снима, 
стилизира и предлага онлайн. Шестият сред българските проекти - WonderSwamp, има за цел 
да промени начина, по който се създават и разпространяват кратки филмчета онлайн.  
Докато във втората вълна от компании имаше само един международно-български екип, то сега 
тези екипи се увеличават. Единият от тях е заедно с Южна Африка и се казва NumberPicture. 
Приложението дава решение на скучните стандартни начини да се визуализират данни и в него 
всеки може да реши как да изглеждат графиките му. Втората съвместна работа на българи с 
чужденци е Social Ninja. Българско-английският проект представлява инструмент за 
маркетингови кампании в социалните медии.  
Най-международният проект пък е между Армения, Великобритания и Италия. Приложението, 
което този екип разработва, може да пренесе brainstorming-а* от бялата дъска в дигиталния 
свят чрез интерактивна платформа. Идеята на Lionsharp е да направи приложението 
интуитивно, като интегрира жестовете и гласовете на хората. Отбор от Хърватия и САЩ - 
Zzzzapp, пък разработва решение, чрез което може да се монетизира безплатната wi-fi връзка. 
Платформа може да предлага интерактивно мултимедийно съдържание, обвързано с мястото, 
където е достъпна мрежата. Така бизнесът ще може да комуникира с клиентите си чрез още 
един канал.  
Иван и Марко от Хърватия са в процес на създаване на Skiipi. Идеята на тримата е да променят 
начина, по който хората комуникират, докато се занимават с екстремни спортове, като ски 
например, и когато е почти невъзможно човек да използва смартфона си.  
Нонстоп кандидатстване  
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Поне до есента екипът на Eleven ще избира компаниите, които финансира, по нов начин. 
Вместо да отварят прозорец за новите вълни проекти веднъж на тримесечие, те ще ги отсяват 
непрекъснато на всеки две седмици. Идеята на този метод е, че някои проекти са чувствителни 
от гледна точка на време и тримесечният срок може да се окаже критичен за тях по думите на 
Дилян Димитров, партньор в Eleven. Така за одобрените проекти ще има два варианта - или да 
бъдат финансирани веднага, или да получат насоки от екипа на фонда, за да доразвият идеята 
си и да получат финансиране със следващата кохорта през есента (или дори по-рано). Според 
Дилян Димитров проектите, които кандидатстват, стават все по-добри и между тях има все 
повече конкуренция. Съветът му към екипите е да разгледат компаниите, в които от Eleven са 
инвестирали досега, за да се ориентират какви проекти финансира фондът, както и да си 
направят изводи за експертизата, която екипът на Eleven е натрупал в различни сфери.  
Гейминг вълната  
Екипът на Eleven съвсем скоро ще избере и своята първа гейминг кохорта. Около средата на 
април най-добрите от повече от петдесет кандидатури ще бъдат селектирани и ще получат 
финансиране, за да разработват компютърни игри и продукти, свързани с тях. Фондът Eleven 
получи 12 млн. евро финансиране по евроинициатива JEREMIE и има няколкогодишен мандат 
да инвестира в компании в начална фаза на развитие със средно 25 хил. евро на проект. Той 
започна работа през лятото на 2012 г. Общо по JEREMIE бяха отпуснати 21 млн. евро. 
Останалите 9 млн. евро бяха спечелени от втори мениджърски екип - този на LAUNCHub. Той 
също заработи през 2012 г. и през февруари подбра своята втора вълна от млади 
предприемачи.  
* мозъчна атака  
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Регионални печатни медии  
Дата: 18.03.2013  
Източник: в. Делник, Ямбол  
Страница: 1,2  
Брой думи: 379  
 
 
Резюме: Европейско финансиране по проекти за близо 20 млн. лв. е привлякъл бизнесът в 
Ямбол за последните 5 години. Основно проектите са за повишаване на квалификацията на 
работници и служители, подобряване на условията на труд и безопасността на труда, както и 
повишаване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация. Бизнесът ползва 
поравно възможностите, които се предоставят по двете оперативни програми - "Развитие на 
човешките ресурси" и "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 
показва статистиката.  
 
Заглавие: Проекти за 20 милиона подпомагат бизнеса  
Подзаглавие: Програмите са " Развитие на човешките ресурси " и " Конкурентоспособност"  
Автор: Магдалена ИВАНОВА  
Текст: Европейско финансиране по проекти за близо 20 млн. лв. е привлякъл бизнесът в Ямбол 
за последните 5 години. Основно проектите са за повишаване на квалификацията на работници 
и служители, подобряване на условията на труд и безопасността на труда, както и повишаване 
на конкурентоспособността чрез технологична модернизация. Бизнесът ползва поравно 
възможностите, които се предоставят по двете оперативни програми - "Развитие на човешките 
ресурси" и "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" , показва 
статистиката.  
Общо 38 са разработките на ямболските фирми, като SS, най-голям ™4е броят на _ j тези в 
Ямбол - 29. следвани от община "Тунджа" - 3, община Стралджа - 3, община Елхово - 2 и 
община Болярово - 1. Общият брой на проектите по ОП "Развитие на човешките ресурси" е 18, 
като 4 от тях са приключени, 13 са в процес на изпълнение и 1 е регистриран. По девет са 
проектите на фирмите от Ямбол и областта, които се отнасят съответно до повишаване 
квалификацията на служителите и подобряване на условията и безопасността на труд. 
Единствената фирма кандидатствала и по двете направления е "Инком ПВ"  
ООД. Сред останалите фирми с проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" са: "Диана 
Комерс - 1" ЕООД, Алианс Агрикол АЛАГ ООД, "Акватони" ЕООД, "ИМСТИ" ЕООД, "Хегра Д" 
ЕООД, "АВС Инженеринг - Н", "Йордан Мишев" АД, "ИВАГО България", "Технострой инженеринг 
99" АД и др. Стойността на спечелените проекти е от 19 000 до 190 000 лв.  
Доста по-големи са мащабите на финансирането на проектите по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика". Тук бюджетите варират от 100 000 лв. 
до 4 млн. лв. Най-крупното финансиране е на проекта на "Хидравлични елементи и системи" АД 
за технологично обновление и модернизация на машинния парк на предприятието. Пет са 
приключените по тази програма разработки, три са в процес на изпълнение, осем са 
регистрираните и три са прекратени. С по три проекта по програмата са фирмите "МКМ - 
Продукт" ООД 41 "Химически продукти" ООД, като и двете фирми залагат на иновациите за 
повишаване на конкурентоспособността си. С два проекта за технологична модернизация се е 
записала стралджанската фирма "ЗПТ" АД, а "Кан Учтехспорт България" получава 
финансиране и по двете оперативни програми - за "Модерно и ефективно производство за 
конкурентоспособност на международния пазар" и за подобряване условията и безопасността 
на труда на обща стойност близо 900 000 лв.  
18.03.2013 г.  
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Дата: 19.03.2013  
Източник: в. Монт прес, Монтана  
Страница: 3  
Брой думи: 523  
 
 
Резюме: Живеещи в ломския квартал “Зорница" са решили да санират жилищата си с 
европари. Те вече са подали заявление за интерес и подкрепа по проекта “Енергийно 
обновяване на българските домове“ по оперативната програма “Регионално развитие". Това 
стана ясно на среща с експерти от Областния информационен център-Монтана. Лом е сред 
пилотните градове, където програмата стартира, но досега нямаше подадено заявление. От 
Монтана на този етап те са две.  
 
Заглавие: Големите възможности на малките проекти разясняваха експерти  
Подзаглавие:  
Автор: Аделина ЙОРДАНОВА  
Текст: Живеещи в ломския квартал “Зорница" са решили да санират жилищата си с европари. 
Те вече са подали заявление за интерес и подкрепа по проекта “Енергийно обновяване на 
българските домове“ по оперативната програма “Регионално развитие". Това стана ясно на 
среща с експерти от Областния информационен център-Монтана. Лом е сред пилотните 
градове, където програмата стартира, но досега нямаше подадено заявление. От Монтана на 
този етап те са две.  
Цикълът от срещи на ОИЦ стартира от Берковица, продължи във Вършец и Лом. Експерти от 
общината, представители на бизнеса и неправителствените организации научиха повече за 
възможностите, които предоставят оперативните програми, уточни управителят на ОИЦ-
Монтана Александрина Здравкова. Актуални са три схеми по ОПАК. Това са “Ефективна 
структура на държавната администрация", “Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики" и “Компетентна и ефективна държавна 
администрация". Първата позволява да бъде извършен функционален анализ и промени в 
нормативни и стратегически документи с цел оптимизация и избягване на дублиращи функции. 
Другата предвижда задължително въвеждането на правила и методики за мониторинг, контрол 
и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации, 
разясни тя. Последната процедура е за обучение на общински служители. Все още тече 
набирането на заявления по схемите на ОПРЧР “Отново на работа" и “По-близо до работа". 
“Отново на работа" е насочена към майки с деца до 3 години, които искат да се върнат на 
работа, а хлапетата не са записани в детска градина. Те може да наемат детегледач. Чрез “По-
близо до работа" на хората, които са наети във фирми в други населени места, се осигурява 
финансиране на разходите за обществен транспорт. За бизнеса се очаква да стартира схемата 
за внедряване на иновации в предприятията собствена разработка или придобити на пазарен 
принцип по ОП “Конкурентоспособност". Проекти могат да разработят микро, малки и средни 
предприятия, които може да бъде финансирани от 50 до 90 процента. Активна е и 
възможността за разработване на проекти от безработни лица по схемата “Насърчаване 
стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II" по 
ОПРЧР.  
В Берковица интересът беше насочен към възможностите за разработване на проекти от 
неправителствените организации и читалищата, уточни Здравкова. Във Вършец участниците се 
интересуваха от възможностите за проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност. 
Служители на местната управа споделиха, че общината ще кандидатства с предложение за 
функционален анализ и за мониторинг, оценка и контрол на общински стратегически политики и 
разработване на план за развитие. В Лом представители на библиотеката и читалището 
уточниха, че нямат опит в разработването и управлението на проекти, а имат огромна нужда от 
осъществяването на инициативи в области като опазване, съхраняване и популяризиране на 
културни ценности, изследване на традиции и обичаи, дигитализиране на библиотечен фонд, 
изтъкна управителят на ОИЦ. Предприемачите пък проявиха интерес към възможностите, които 
дава схемата за “Енергийна ефективност и зелена икономика". Бизнесмените споделиха, че 
намаляването разходите за електроенергия и закупуване на ново и иновативно оборудване са 
сред основните приоритети на фирмите.Екипът на центъра посети в крайдунавския град 
фирма, която реализира успешно проект по “Конкурентоспособност". За производствените 
нужди на дружеството са закупени, доставени и внедрени в експлоатация щанц машина, 
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размотаващо, подаващо и изправящо устройство и механична преса. Проведено е също 
обучение на хората за работа със съвременната техника, обобщи Александрина Здравкова.  
19.03.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 20.03.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2013/03/20/investiciiata-v-bylgariia-e-investiciia-v-
evropa.183277  
Брой думи: 584  
 
 
Резюме: Бизнес форуми за предимствата на страната ни, се проведоха в Сеул, Токио и Хонг 
Конг  
България е изходна точка за успешен бизнес в Европа. Инвестицията у нас е бизнес решение с 
дългосрочна перспектива, а европейският пазар има огромно потребление, което е основен 
стимул за азиатските инвеститори. Тези и много други основни инвестиционни предимства, 
които да се случват в страната ни, бяха изтъкнати пред представители на азиатския бизнес.  
 
Заглавие: Инвестицията в България е инвестиция в Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнес форуми за предимствата на страната ни, се проведоха в Сеул, Токио и Хонг Конг  
България е изходна точка за успешен бизнес в Европа. Инвестицията у нас е бизнес решение с 
дългосрочна перспектива, а европейският пазар има огромно потребление, което е основен 
стимул за азиатските инвеститори. Тези и много други основни инвестиционни предимства, 
които да се случват в страната ни, бяха изтъкнати пред представители на азиатския бизнес.  
Това се случи в рамките на серия бизнес събития в Сеул, Токио и Хонг Конг. Там се 
организираха три кръгли маси - в Сеул (6 март), Токио (12 март) и Хонг Конг (14 март). Състоя 
се и конференция в Сеул (7 март). Събитията бяха организирани съвместно от Българската 
агенция за инвестиции и световната бизнес медиа „Файненшъл таймс“ с финансовата подкрепа 
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.  
Срещите предизвикаха огромен интерес сред потенциални и настоящи инвеститори, като 
осигуриха директна комуникация с над 200 водещи компании от Азия. Фокус на дискусиите бяха 
приоритетните икономически сектори: Аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), Транспортно 
оборудване и машиностроене, Информационни технологии и комуникации (ICT), Логистика и 
транспорт, Електроника и електротехника, Здравеопазване и медицински туризъм.  
Участие в презентациите и дискусионните панели взеха бизнес лидери от България – Стефан 
Стайков /Balkan Advisory Company/, Мария Шишкова /управляващ партньор AIMS Human Capital 
Bulgaria и председател на Български форум на бизнес лидерите/, Зоя Паунова /маркетинг 
директор на Astra Zeneca Bulgaria/, Антон Дончев /член на борда на директорите в Litex Motors/, 
Валентин Георгиев /изпълнителен директор на Американската търговска камара/, Николай 
Бранков /изпълнителен директор на Sienit/, д-р Стефан Стоев /партньор, „Plan Econ S&P“/, г-н 
Владимир Канев /генерален мендижър, „Dowell International“/, г-н Николай Паскалев и г-н 
Валери Андреев / “Национална Компания Индустриални Зони”/.  
Сред ключовите лектори на събитията бяха и представители на азиатски компании, успешно 
развиващи бизнес в България - John Kim /оперативен директор T1 Consortium SPC/; Seung Keon 
Kim /генерален директор, Корейска асоциация за информационни и телекомуникационни 
технологии/; Hee-Su Kim /вицепрезидент, дивизия “Публична политика” в KT Corporation/; 
Fuminori Sasaki /генерален секретар на Българо-японския икономически съвет/, Kihachiro 
Nishura /президент на “Aquafarm”/, Nelson Wang /основател и управляващ директор на ACN 
Worldwide/, и други.  
Лекторите представиха пред многобройна аудитория основните предимства, които превръщат 
страната в привлекателна дестинация за чуждестранни инвестиции. А именно - развитието на 
инфраструктурата във всеки аспект, географското разположение, квалификацията на работната 
сила, защитата на интересите на инвеститорите посредством Закона за насърчаване на 
инвестициите.  
Сред коментарите на лекторите се откроиха някои от основните предимствата на страната като 
бизнес дестинация – „България може да бъде изходна точка за азиатския бизнес в Европа“ 
(Hee-Su Kim, вицепрезидент, дивизия “Публична политика” в KT Corporation), „Ниските данъци 
са основна предпоставка за развитие на бизнес в страната“ (Nelson Wang, основател и 

http://www.dnes.bg/business/2013/03/20/investiciiata-v-bylgariia-e-investiciia-v-evropa.183277
http://www.dnes.bg/business/2013/03/20/investiciiata-v-bylgariia-e-investiciia-v-evropa.183277
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управляващ директор на ACN Worldwide), „Разнообразната приорода на България е основно 
предимство за развитието на бизнес с възобновяеми енергийни източници“ (Kihachiro Nishura, 
президент на “Aquafarm”). Г-жа Мария Шишкова категорично обедини позицията на ключовите 
лектори на инвестиционните форуми: “В България трябва да се инвестира. Мъдро. Именно 
сега“.  
С бизнес форумите в Азия приключиха инвестиционните събития за промоция на България, 
които се организират по проект “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”. 
В рамките на проекта бяха организирани подобни събития в Европа в края на 2012 г. и в САЩ 
през февруари 2013 г.  
Основните цели на проведените кръгли маси и конференции са насочени към повишаване 
информираността относно бизнес климата в страната, приоритетните икономически сектори, 
подкрепата от страна на правителството и Българската агенция за инвестиции. Заключението 
от проведените събития е, че България е изключително интересна бизнес дестинация, която 
заслужава избора на всяка просперираща световна компания.  
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13410114  
Брой думи: 334  
 
 
Резюме: Страната ни с промоции в Сеул, Токио и Хонконг  
България е изходна точка за успешен бизнес в Европа, затова инвестицията у нас е бизнес 
решение с дългосрочна перспектива. Това беше основното предимство, изтъквано при 
представянето на България пред 200 фирми от Азия в рамките на инвестиционни форуми в 
Сеул, Токио и Хонконг.  
 
Заглавие: През България, на път за Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е изходна точка за успешен бизнес в Европа, затова инвестицията у нас е 
бизнес решение с дългосрочна перспектива. Това беше основното предимство, изтъквано при 
представянето на България пред 200 фирми от Азия в рамките на инвестиционни форуми в 
Сеул, Токио и Хонконг.  
Три кръгли маси - в Сеул (6 март), Токио (12 март) и Хонконг (14 март), както и конференция в 
Сеул (7 март) бяха организирани съвместно от Българската агенция за инвестиции и 
световната бизнес медиа "Файненшъл таймс" с финансовата подкрепа на оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.  
Събитията предизвикаха огромен интерес сред потенциални и настоящи инвеститори, като 
осигуриха директна комуникация с водещи компании от Азия. Фокус на дискусиите бяха 
приоритетните икономически сектори: Аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), Транспортно 
оборудване и машиностроене, Информационни технологии и комуникации (ICT), Логистика и 
транспорт, Електроника и електротехника, Здравеопазване и медицински туризъм.  
Лекторите представиха основните предимства за чуждестранни инвеститори - развитието на 
инфраструктурата, географското разположение, квалификацията на работната сила, защитата 
на интересите на инвеститорите посредством Закона за насърчаване на инвестициите.  
В коментарите си лекторите откроиха някои основни предимства на страната ни като бизнес 
дестинация: "България може да бъде изходна точка за азиатския бизнес в Европа" (Hee-Su Kim, 
вицепрезидент, дивизия "Публична политика" в KT Corporation), "Ниските данъци са основна 
предпоставка за развитие на бизнес в страната" (Nelson Wang, основател и управляващ 
директор на ACN Worldwide), "Разнообразната природа на България е основно предимство за 
развитието на бизнес с възобновяеми енергийни източници" (Kihachiro Nishura, президент на 
"Aquafarm"). Според Мария Шишкова, председател на Българския форум на бизнес лидерите, у 
нас трябва да се инвестира - при това именно сега.  
С бизнес форумите в Азия приключиха инвестиционните събития за промоция на България, 
организирани по проект "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България".  
В рамките на проекта бяха организирани форуми и в Европа в края на 2012 г. и в САЩ през 
февруари 2013 г. Тяхната цел е да повишат информираността относно бизнес климата у нас, 
секторите, които имат потенциал за развитие, подкрепата от страна на правителството и 
Българската агенция за инвестиции.  
Webcafe  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13410114
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13412522  
Брой думи: 136  
 
 
Резюме: Един от младите икономисти на БСП – Явор Гечев- разкри в студиото на bTV някои от 
икономическите идеи на социалистите, ако участват в следващото правителство. Ще бъдат 
разкрити най-малко 140 хиляди работни места, като за целта ще се ползват европейски пари от 
програмата за конкурентноспособност, твърди социалистът.  
 
Заглавие: БСП: След изборите откриваме 140 хиляди работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Един от младите икономисти на БСП – Явор Гечев- разкри в студиото на bTV някои от 
икономическите идеи на социалистите, ако участват в следващото правителство. Ще бъдат 
разкрити най-малко 140 хиляди работни места, като за целта ще се ползват европейски пари от 
програмата за конкурентноспособност, твърди социалистът.  
Гечев напомни, че по време на управлението на Тройната коалиция доходите на хората в 
страната са се вдигнали , като при пенсионерите увеличението е почти двойно.  
Ще взимаме заеми само ако с тях се разкриват нови работни месат, обеща Явор Гечев. Той 
описа като сериозно положението в икономиката след управлението на ГЕРБ.  
Фискалният резерв е под прага на допустимото, твърди социалистът. В здравеопазването е 
трагедия, хората не могат да получат адекватна помощ. По статистика 50% от населението е 
бедно, а 30% от младите хора до 30 години са без работа.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13412522
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_52661/Stanishev_Borisov_ni_ostavi_na_opashkata_po_usvoiavane_na
_evropari/  
Брой думи: 534  
 
 
Резюме: Поредната лъжа на Бойко Борисов бе, че България ще усвои 100% от европейските 
средства. Времето напредва, темповете са незадоволителни и има реална опасност България 
да не усвои и 25% от евросредствата, които ни се полагат. Това заяви на пресконференция 
лидерът на БСП Сергей Станишев. Това е поредният провал на управлението на ГЕРБ, добави 
той.  
 
Заглавие: Станишев: Борисов ни остави на опашката по усвояване на европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Поредната лъжа на Бойко Борисов бе, че България ще усвои 100% от европейските 
средства. Времето напредва, темповете са незадоволителни и има реална опасност България 
да не усвои и 25% от евросредствата, които ни се полагат. Това заяви на пресконференция 
лидерът на БСП Сергей Станишев. Това е поредният провал на управлението на ГЕРБ, добави 
той.  
"Към юли 2009 г. няма нито една оперативна програма, по която да са били спрени 
европейските средства. Бяха одобрени проекти за над 4 млрд. лв. В началото на есента на 
2009 г. по статистика на европейските институции България се намираше на 12-14 място по 
трите основни фонда. Страната ни се намираше в златната среда. Това развенчава мита на 
ГЕРБ, че на правителството на Тройната коалиция европарите са спирани", заяви Станишев.  
"В момента има тежка криза в усвояването на средствата по европейските програми. 386 млн. 
лв. по програмите Джереми и Джесика не са достигнали бенефициентите. Ножицата между 
изплатените средства и сертифицираните от ЕК нараства неимоверно. Това е огромен проблем 
за бюджета и за българския данъкоплатец. В края на мандата на г-н Борисов, през февруари, 
тази ножица нараства на 2,164 млрд. лв., което е изключително опасно. Ако тези средства не 
бъдат сертифицирани, ще се плащат от джобовете на българския данъкоплатец. В момента 
България е на опашката на трите основни фонда - на 24-то място - 44% средно усвояване при 
средно за Европейския съюз 55%. Безвъзвратно са загубени 110 млн. евро по Програмата за 
развитие на селските райони, като има опасност да бъдат загубени още 90 млн. евро и 
сметката да набъбне до 200 млн. евро. По всички европейски програми има опасност да 
загубим 800 млн. евро. За това носи отговорност правителството, което си отиде", посочи 
лидерът на БСП.  
"Това е и единственото правителство, което си изми ръцете с ЕК за неплащането на коледните 
пенсии. За това кабинетът получи шамар от Европа. Парите, които чакаше Дянков, пристигнаха, 
но възрастните хора не получиха коледни бонуси. Българското общество трябва да знае цялата 
истина за кабинета "Борисов" в какво състояние оставя държавата", каза Станишев. Попитан за 
участието на шампионката по борба Станка Златева, лидерът на БСП каза: "Това не е конкурс 
по атлетизъм. ГЕРБ ще се опитат да скрият разрухата, която оставиха, зад популярни лица в 
листите. Това не е нашият стил. Ние водим разговори с кандидати, които ясна гражданска 
позиция по актуалните проблеми на страната. Трябва да бъдат решени проблемите на 
българите, които са изключително тежки".  
Станишев заяви, че БСП се опасява от злоупотреби по време на изборите и подмяна на вота. 
По думите му наблюдението от страна на ОССЕ трябва да бъде концентрирано върху целия 
изборен процес. "Настоях за промени пред премиера Марин Райков. Той обаче не иска да си 
отвори очите, очевидно вече съзнателно. Не може областни управители от ГЕРБ и хора от 
МВР, назначени лично от Цветан Цветанов, да гарантират честността на изборите. Наскоро 
бяха сменени ръководствата на шест областни дирекции на МВР. С каква цел се прави това? 
Глупави ли сме или на такива искат да ни направят? Ние искаме и смяната на цялото 
ръководство на "Информационно обслужване" начело с проф. Михаил Константинов. Такова 
чудо не е било през последните 23 години демокрация. Уверенията на премиера Марин Райков, 
че изборите ще са честни, трябва да се покрият с дела", заключи Сергей Станишев.  
 

http://www.frognews.bg/news_52661/Stanishev_Borisov_ni_ostavi_na_opashkata_po_usvoiavane_na_evropari/
http://www.frognews.bg/news_52661/Stanishev_Borisov_ni_ostavi_na_opashkata_po_usvoiavane_na_evropari/
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/189176  
Брой думи: 151  
 
 
Резюме: Социалистът Явор Гечев обеща хора да бъдат наемани с пари по европейска 
програма  
Един от младите икономисти на БСП – Явор Гечев- разкри в студиото на bTV някои от 
икономическите идеи на социалистите, ако участват в следващото правителство. Ще бъдат 
разкрити най-малко 140 хиляди работни места, като за целта ще се ползват европейски пари от 
програмата за конкурентноспособност, твърди социалистът. Гечев напомни, че по време на 
управлението на Тройната коалиция доходите на хората в страната са се вдигнали , като при 
пенсионерите увеличението е почти двойно.  
 
Заглавие: БСП: След изборите откриваме 140 хиляди работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Социалистът Явор Гечев обеща хора да бъдат наемани с пари по европейска програма  
Един от младите икономисти на БСП – Явор Гечев- разкри в студиото на bTV някои от 
икономическите идеи на социалистите, ако участват в следващото правителство. Ще бъдат 
разкрити най-малко 140 хиляди работни места, като за целта ще се ползват европейски пари от 
програмата за конкурентноспособност, твърди социалистът. Гечев напомни, че по време на 
управлението на Тройната коалиция доходите на хората в страната са се вдигнали , като при 
пенсионерите увеличението е почти двойно.  
Ще взимаме заеми само ако с тях се разкриват нови работни месат, обеща Явор Гечев. Той 
описа като сериозно положението в икономиката след управлението на ГЕРБ.  
Фискалният резерв е под прага на допустимото, твърди социалистът. В здравеопазването е 
трагедия, хората не могат да получат адекватна помощ. По статистика 50% от населението е 
бедно, а 30% от младите хора до 30 години са без работа. /БЛИЦ  
http://www.blitz.bg/news/article/189176  
 

http://www.blitz.bg/news/article/189176
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/20/2026258_premierut_naznachi_oficialno
_novite_zamestnik-ministri/  
Брой думи: 532  
 
 
Резюме: Повечето имена са очаквани, но има и някои съвсем непознати лица  
Премиерът Марин Райков издаде в сряда заповедите за назначение и за освобождаване на 
заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба.  
 
Заглавие: Премиерът назначи официално новите заместник-министри  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Повечето имена са очаквани, но има и някои съвсем непознати лица  
Премиерът Марин Райков издаде в сряда заповедите за назначение и за освобождаване на 
заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба. И преди официалния документ 
обаче имената на повечето от тях бяха известни.  
Новите лица в министерството на икономиката, енергетиката и туризма са Божан Стоянов, 
Ирена Младенова и Виолета Лорер. Медийни публикации сочеха Стоянов, който ще поеме 
енергетиката, като фаворит за поста още в деня на обявяването на служебното правителство. 
Той е работил като специалист в областта на енергетиката към Bank of New York, а името му е 
известно от времето на правителството на НДСВ. Стоянов е близък с бившите министри от 
НДСВ Николай Василев и Милен Велчев и е бил канен да оглави енергийната агенция, но в 
крайна сметка това не се случи. В последствие ръководеше "Табако кепитал партнърс", който 
по същото време бе кандидат за приватизацията на "Булгартабак". До сделка обаче така и не 
се стигна.  
Ирена Младенова пък бе съветник на икономическия министър Трайчо Трайков по въпросите 
на ОП "Конкурентоспособност" и напусна ведомството заедно с него. След това работи в 
кабинета на президента. Сега тя ще се занимава приоритетно с развитието на малките и 
средните предприятия. Виолета Лорер, която ще поеме турстическия ресор, е непознато до 
момента име. Знае се само, че е от Варна и има семейна фирма за IT услуги.  
Очаквани промени  
Снежана Благоева е новото име в аргоминистерството с ресорите, свързани с европейските 
фондове. Досега Благоева е била ръководител на дирекция "Директни плащания и пазарни 
мерки" във ведомството. Тя ще наследи Светлана Боянова, докато зам.-министърът от 
кабинета на ГЕРБ Цветан Димитров остава на поста си.  
Още миналата седмица станаха ясни и промените в ековедомството. Евдокия Манева запазва 
мястото си, а поста на Ивелина Василева заема Малина Крумова, която досега бе ръководител 
на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Тя ще отговаря 
за международните ресори и тези, свързани с еврофондовете.  
Промените в МВР също са известни от няколко дни. От поста си е освободен заместник-
министър Веселин Вучков, а длъжността заместник-министър е възложена на Филип Гунев, 
който досега бе старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията в София. Ася 
Давидова и Антон Лазаров са новият зам.-министри на отбраната на мястото на Августина 
Цветкова и Валентин Радев.  
Още имена  
Заместник-министри на труда и социалната политика стават Ваня Стойнева, която ще отговаря 
за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Петър Стоянов и 
Иванка Шалапатова, която ще координира дейностите, свързани с политиките по социално 
подпомагане и социални услуги, децата и хората с увреждания. Шалапатова има 15-годишен 
професионален опит в неправителствени организации, свързани главно с грижата за децата. 
От поста й е освободена заместник-министър Зорница Русинова.  
Очаквано Мариана Банчева става зам-министър на образованието. Тя член е на екипа на 
Национална мрежа за децата от ноември 2010 г. и има дългогодишен опит в областта на 
образованието и политиките в областта на закрилата на децата.  
Лидия Нейчева и Мирослав Ненков ще са заместници на служебния здравен министър, а 
Димитър Бонгалов – на правосъдния. Албена Лазарова, която е дългогодишен парламентарен 
секретар на транспортното ведомство, става заместник-министър. Вече е известно и името на 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/20/2026258_premierut_naznachi_oficialno_novite_zamestnik-ministri/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/20/2026258_premierut_naznachi_oficialno_novite_zamestnik-ministri/
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заместник-министъра на спорта - многократния шампион Йордан Йовчев, а в културното 
ведомство новите имена са проф. Мила Сантова и Деяна Данаилова-Станилова  
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/422536.html  
Брой думи: 324  
 
 
Резюме: Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, 
както и 10-годишната стратегия "Европа 2020" за устойчив икономически, социален и 
интелигентен растеж, предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар в 
Асеновград вчера. Той премина под мотото "ДА работим ЗАЕДНО" и беше организиран и 
проведен от Областен информационен център - Пловдив.  
 
Заглавие: Бенефициенти от Асеновград - с поглед към европейските средства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, 
както и 10-годишната стратегия "Европа 2020" за устойчив икономически, социален и 
интелигентен растеж, предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар в 
Асеновград вчера. Той премина под мотото "ДА работим ЗАЕДНО" и беше организиран и 
проведен от Областен информационен център - Пловдив.  
Информационното събитие премина при добра активност и събра в лекционната зала на 
градската библиотека "Паисий Хилендарски" близо 50 човека - представители на читалища, 
учебни заведение, бизнеса, местната власт, неправителствени организации, широката 
общественост и регионални медии.  
Голяма част от присъстващите се интересуваха и от отворените в момента процедури на 
оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". Група млади бизнесмени 
от Асеновград проявиха подчертан интерес за възможности за наемане на безработни и 
усъвършенстване на производството си.  
Продължава тясното сътрудничество между мрежата от областни информационни центрове, 
мрежата "Глоб@лни библиотеки" и Европейския информационен център "Европа Директно", 
чиито представители бяха изключително активни по време на срещата.  
По време на семинара бе представена още работата и приоритетите на ОИЦ - Пловдив за 2013 
година. Участниците бяха запознати с мрежата от 28 областни информационни центъра в 
страната. Беше дадена информация за бъдещите инициативи на Центъра и на Мрежата, както 
и бяха обменени добри практики и "научени уроци" от реализирани проекти, финансирани по 
оперативните програми.  
След семинара експерти от ОИЦ - Пловдив проведоха на място индивидуални срещи с 
представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани.  
Информационното събитие на Областен информационен център - Пловдив бе част от първият 
за 2013 година информационен цикъл, който се провежда на територията на 18-те общини в 
Пловдивска област.  
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра 
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата 
подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на 
областен информационен център в гр. Пловдив".  
 

http://news.plovdiv24.bg/422536.html
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/452466/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0
%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-
%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8  
Брой думи: 534  
 
 
Резюме: Поредната лъжа на Бойко Борисов бе, че България ще усвои 100% от европейските 
средства. Времето напредва, темповете са незадоволителни и има реална опасност България 
да не усвои и 25% от евросредствата, които ни се полагат. Това заяви на пресконференция 
лидерът на БСП Сергей Станишев. Това е поредният провал на управлението на ГЕРБ, добави 
той.  
 
Заглавие: Станишев: Борисов ни остави на опашката по усвояване на европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Поредната лъжа на Бойко Борисов бе, че България ще усвои 100% от европейските 
средства. Времето напредва, темповете са незадоволителни и има реална опасност България 
да не усвои и 25% от евросредствата, които ни се полагат. Това заяви на пресконференция 
лидерът на БСП Сергей Станишев. Това е поредният провал на управлението на ГЕРБ, добави 
той.  
"Към юли 2009 г. няма нито една оперативна програма, по която да са били спрени 
европейските средства. Бяха одобрени проекти за над 4 млрд. лв. В началото на есента на 
2009 г. по статистика на европейските институции България се намираше на 12-14 място по 
трите основни фонда. Страната ни се намираше в златната среда. Това развенчава мита на 
ГЕРБ, че на правителството на Тройната коалиция европарите са спирани", заяви Станишев.  
"В момента има тежка криза в усвояването на средствата по европейските програми. 386 млн. 
лв. по програмите Джереми и Джесика не са достигнали бенефициентите. Ножицата между 
изплатените средства и сертифицираните от ЕК нараства неимоверно. Това е огромен проблем 
за бюджета и за българския данъкоплатец. В края на мандата на г-н Борисов, през февруари, 
тази ножица нараства на 2,164 млрд. лв., което е изключително опасно. Ако тези средства не 
бъдат сертифицирани, ще се плащат от джобовете на българския данъкоплатец. В момента 
България е на опашката на трите основни фонда - на 24-то място - 44% средно усвояване при 
средно за Европейския съюз 55%. Безвъзвратно са загубени 110 млн. евро по Програмата за 
развитие на селските райони, като има опасност да бъдат загубени още 90 млн. евро и 
сметката да набъбне до 200 млн. евро. По всички европейски програми има опасност да 
загубим 800 млн. евро. За това носи отговорност правителството, което си отиде", посочи 
лидерът на БСП.  
"Това е и единственото правителство, което си изми ръцете с ЕК за неплащането на коледните 
пенсии. За това кабинетът получи шамар от Европа. Парите, които чакаше Дянков, пристигнаха, 
но възрастните хора не получиха коледни бонуси. Българското общество трябва да знае цялата 
истина за кабинета "Борисов" в какво състояние оставя държавата", каза Станишев. Попитан за 
участието на шампионката по борба Станка Златева, лидерът на БСП каза: "Това не е конкурс 
по атлетизъм. ГЕРБ ще се опитат да скрият разрухата, която оставиха, зад популярни лица в 
листите. Това не е нашият стил. Ние водим разговори с кандидати, които ясна гражданска 
позиция по актуалните проблеми на страната. Трябва да бъдат решени проблемите на 
българите, които са изключително тежки".  
Станишев заяви, че БСП се опасява от злоупотреби по време на изборите и подмяна на вота. 
По думите му наблюдението от страна на ОССЕ трябва да бъде концентрирано върху целия 
изборен процес. "Настоях за промени пред премиера Марин Райков. Той обаче не иска да си 
отвори очите, очевидно вече съзнателно. Не може областни управители от ГЕРБ и хора от 
МВР, назначени лично от Цветан Цветанов, да гарантират честността на изборите. Наскоро 
бяха сменени ръководствата на шест областни дирекции на МВР. С каква цел се прави това? 
Глупави ли сме или на такива искат да ни направят? Ние искаме и смяната на цялото 
ръководство на "Информационно обслужване" начело с проф. Михаил Константинов. Такова 

http://news.data.bg/2/bulgaria/452466/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/452466/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/452466/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/452466/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/452466/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://news.data.bg/2/bulgaria/452466/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
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чудо не е било през последните 23 години демокрация. Уверенията на премиера Марин Райков, 
че изборите ще са честни, трябва да се покрият с дела", заключи Сергей Станишев.  
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1
%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-news43053.html  
Брой думи: 160  
 
 
Резюме: Обновена е информационната система на Българския институт за стандартизация 
(БИС). Подобрената система за управление на български, европейски и международни 
стандарти и новата версия на Интернет страницата и уеб портала на Института въвеждат нови 
услуги за бизнеса, улесняват достъпа на предприятията до стандартите и стандартизационните 
продукти и повишават качеството на предоставяните от БИС услуги.  
 
Заглавие: Институтът за стандартизация обновен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Обновена е информационната система на Българския институт за стандартизация 
(БИС). Подобрената система за управление на български, европейски и международни 
стандарти и новата версия на Интернет страницата и уеб портала на Института въвеждат нови 
услуги за бизнеса, улесняват достъпа на предприятията до стандартите и стандартизационните 
продукти и повишават качеството на предоставяните от БИС услуги. Проектът е финансиран по 
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” за 
рекордно краткия срок от три месеца и половина.  
С реализацията на новата информационна система БИС е вече напълно интегриран 
посредством автоматични интерфейси със системите на европейските организации по 
стандартизация CEN и CENELEC, както и с международните организации ISO и IEC.  
„Традиционно нашият Институт е на едно от първите места по въведени европейски стандарти 
съгласно сроковете, а с новата система това водещо място е още по-добре гарантирано”, заяви 
инж. Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС и ръководител на проекта от страна на 
възложителя.  
Изпълнител на проекта е Atos, водеща международна компания за информационни технологии 
и услуги.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-news43053.html
http://www.economynews.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-news43053.html
http://www.economynews.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-news43053.html
http://www.economynews.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-news43053.html
http://www.economynews.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-news43053.html
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9-
%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-news43054.html  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: България ще търси потенциални инвеститори в машиностроенето, хранителната 
индустрия и земеделието на форум в Брюксел на 20 март. Това съобщи изпълнителният 
директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Други сектори, които 
страната ни ще представи пред инвеститорите, са електрониката, химическата промишленост, 
логистиката, ИТ, аутсорсинг и медицински туризъм.  
 
Заглавие: Форум "Инвестирай в България" в Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България ще търси потенциални инвеститори в машиностроенето, хранителната 
индустрия и земеделието на форум в Брюксел на 20 март. Това съобщи изпълнителният 
директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Други сектори, които 
страната ни ще представи пред инвеститорите, са електрониката, химическата промишленост, 
логистиката, ИТ, аутсорсинг и медицински туризъм. Това е деветият - последен форум 
"Инвестирай в България", организиран в рамките на проект на агенцията за популяризиране на 
България като инвестиционна дестинация, финансиран по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Съорганизатори на форума са българското Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, с подкрепата на големи български и белгийски сдружения 
и фирми. Очакванията са във форума да участват около 80 представители на държавата и 
бизнеса от България и Белгия. Форумът ще бъде открит от Борислав Стефанов. Ръководствата 
на белгийски компании, вече инвестирали в България, ще представят своя опит в навлизането 
на нашия пазар и работата с държавната и общинската администрация. Сред по-големите 
белгийски инвестиции у нас са тези на "Solvay", KBC, "Univeg", "Aurubis". Белгия е една от 
малкото страни от Европейския съюз, които имат ефективно действащи механизми за 
застраховане на експортните кредити и инвестиции в България, напомнят от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма. Белгийската държавна застрахователна агенция 
"Дюкроар" класира България в първа преференциална група по отношение на инвестициите, 
позволяваща неограничено застраховане при одобрен проект. Привлечените инвестиции от 
Белгия за периода 2005-2012 г. г. са в размер на 963 млн. евро, показват данни на Българската 
агенция за инвестиции. През 2012 г. от Белгия са привлечени 32.7 млн. евро. През 2011 г. 
привлечените от Белгия инвестиции са в размер на 62.8 млн. евро./БТА, снимка: БАИ  
 

http://www.economynews.bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-news43054.html
http://www.economynews.bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-news43054.html
http://www.economynews.bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-news43054.html
http://www.economynews.bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-news43054.html
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-
%D0%BA%D1%8A%D0%BC-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-news43069.html  
Брой думи: 778  
 
 
Резюме: Плащанията към бизнеса от държавата и общините да се сведе до минималния, 
регламентиран в ресорна евродиректива, 30-дневен срок, за да не се увеличава 
междуфирмената задлъжнялост. Това е едно от очакванията на ръководството на 
Националното сдружение на малкия и среден бизнес /НСМСБ/ от новия икономически министър 
и от бъдещия ресорен заместник-министър, коментира за БТА председателят на организацията 
Елеонора Негулова.  
 
Заглавие: Очакванията на МСП към министър Василев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Плащанията към бизнеса от държавата и общините да се сведе до минималния, 
регламентиран в ресорна евродиректива, 30-дневен срок, за да не се увеличава 
междуфирмената задлъжнялост. Това е едно от очакванията на ръководството на 
Националното сдружение на малкия и среден бизнес /НСМСБ/ от новия икономически министър 
и от бъдещия ресорен заместник-министър, коментира за БТА председателят на организацията 
Елеонора Негулова. Когато не си получаваме парите от държава, не се разплащаме и помежду 
си, отбеляза председателят на НСМСБ. Малкият и среден бизнес очаква да бъдат намерени 
начини да се подготвят промени в Закона за ДДС, с които да се регламентира данъкът да се 
дължи не при фактурирането, а при плащането по конкретните фактури. Да се подготвят 
промени в Кодекса на труда за по-гъвкави форми при наемането на работа почасово, са други 
очаквания на бизнеса. Ще се радвам, ако заявените намерения за промяна на сегашната схема 
за прием на проекти по "Зелена индустрия" по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", доведат до нейното опростяване, каза Елеонора Негулова. Тази 
процедура е прекалено усложнена и рестриктивна, а това рефлектира върху интереса към нея, 
допълни тя. Деловите среди искат като цяло да се оптимизира и ускори работата по 
оперативната програма. Би могло с по-добра организация и преосмисляне на някои от 
вътрешните разпоредби в рамките на управляващия орган на програмата този процес да се 
оптимизира, каза председателят на НСМСБ. В новата програма "Конкурентоспособност" 
трябва да се направят корекции в мерките и бюджетирането, така че да се отчетат пропуските и 
недоразуменията, които съществуват в настоящата програма, смята Елеонора Негулова. 
Надявам се да бъде отчетен гигантският проблем, свързан с префинансирането на проектите и 
да се намерят начини да се капитализират финансови инструменти, които да дадат възможност 
за префинансиране на вече спечелени проекти, допълни тя. Ако това не се случи, според 
деловите среди, има опасност да се повтори сегашната ситуация, при която има много 
договори за проекти, които обаче не се реализират, защото не са намерили начин да се 
префинансират. Ръководството на НСМСБ очаква от заместник-министъра да поеме 
инициатива за създаването на системата за стимулиране на малкия и среден бизнес като се 
преосмисли ролята и функцията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средни предприятия. Трябва да се намерят начини за достъп на по-ниско териториално 
равнище - на общинско ниво, до конкретните предприемачи и да се отчете полезната практика, 
създадена по Програмата за развитие на селските райони за публично-частни партньорства, 
каза Елеонора Негулова. Идеята е бизнесът да бъде поканен да предоставя крайните 
консултантски услуги, а не администрацията отново да обслужва бенефициентите, добави тя. 
Негулова припомни, че предстои разработването на новата Национална стратегия за 
насърчаване на малките и средни предприятия. Ако и в нея не се намери адекватна роля на 
държавната агенция, има риск да попаднем в ситуацията, каквато бяхме през последните 
седем години, каза председателят на НСМСБ. Според Елеонора Негулова има потенциал за 
аутсорсване на някои дейности на агенцията като се използват възможностите на 
бизнесорганизации, създадени от години и работещи на територията на цялата страната. Това 

http://www.economynews.bg/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-news43069.html
http://www.economynews.bg/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-news43069.html
http://www.economynews.bg/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-news43069.html
http://www.economynews.bg/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-news43069.html
http://www.economynews.bg/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81%D0%BF-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-news43069.html
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може да стане чрез Закона за обществените поръчки, чрез публично-частни партньорства или 
чрез ваучерна система, смята Негулова. На този етап служебното правителство няма да може 
реално да направи прехвърлянето на определени дейности, но би могло да го заложи в 
бъдещата програма "Конкурентоспособност" и в новата стратегия на малките и средни 
предприятия, където тази система в диалог с бизнеса да бъде разписана, допълни тя. В този 
процес Елеонора Негулова вижда ролята на обществените съвети. Организацията все още не е 
получила покана за участие в подобен съвет. Ако се прецени, че ще може да бъдем полезни, 
ще се включим, каза председателят на НСМСБ. По отношение на стимулите за малкия и 
среден бизнес, според Елеонора Негулова, те трябва да са на различни нива. На първо място 
според нея те трябва да бъдат свързани с подобряването на бизнес-средата. Очакваме 
ресорният заместник-министър да работи в партньорство с министъра на електронно 
правителство. Там очакваме със създаването на електронните услуги да се преосмислят много 
от регистрационните, лицензионните и други режими в посока облекчаване, каза Елеонора 
Негулова. При изготвянето на антимонополните мерки от страна на новото правителство да се 
отчетат монополите не само в енергетиката, но и в областта на търговията на дребно - 
търговските вериги, очакват деловите среди. В противен случай, според Елеонора Негулова, 
ще продължи натиска върху дребния бизнес, който ще бъде принуден или да се отказва от 
продажби през веригите или да намалява качеството на продуктите, за да стигне ниските цени, 
искани от тях. И другият важен въпрос - малкият бизнес не е представен в тристранното 
сътрудничество, каза председателят на НСМСБ. Според организацията е необходимо да се 
промени нормативната уредба за излъчване на национално представителни организации, за да 
може да се чуват предложенията и мнението на малкия и среден бизнес регулярно, а не от 
време на време или най-вече по избори.  
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.webcafe.bg  
Връзка: http://www.webcafe.bg/id_597905755_Prez_Bulgaria_na_pat_za_Evropa  
Брой думи: 334  
 
 
Резюме: България е изходна точка за успешен бизнес в Европа, затова инвестицията у нас е 
бизнес решение с дългосрочна перспектива. Това беше основното предимство, изтъквано при 
представянето на България пред 200 фирми от Азия в рамките на инвестиционни форуми в 
Сеул, Токио и Хонконг.  
 
Заглавие: През България, на път за Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България е изходна точка за успешен бизнес в Европа, затова инвестицията у нас е 
бизнес решение с дългосрочна перспектива. Това беше основното предимство, изтъквано при 
представянето на България пред 200 фирми от Азия в рамките на инвестиционни форуми в 
Сеул, Токио и Хонконг.  
Три кръгли маси - в Сеул (6 март), Токио (12 март) и Хонконг (14 март), както и конференция в 
Сеул (7 март) бяха организирани съвместно от Българската агенция за инвестиции и 
световната бизнес медиа "Файненшъл таймс" с финансовата подкрепа на оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.  
Събитията предизвикаха огромен интерес сред потенциални и настоящи инвеститори, като 
осигуриха директна комуникация с водещи компании от Азия. Фокус на дискусиите бяха 
приоритетните икономически сектори: Аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), Транспортно 
оборудване и машиностроене, Информационни технологии и комуникации (ICT), Логистика и 
транспорт, Електроника и електротехника, Здравеопазване и медицински туризъм.  
Лекторите представиха основните предимства за чуждестранни инвеститори - развитието на 
инфраструктурата, географското разположение, квалификацията на работната сила, защитата 
на интересите на инвеститорите посредством Закона за насърчаване на инвестициите.  
В коментарите си лекторите откроиха някои основни предимства на страната ни като бизнес 
дестинация: "България може да бъде изходна точка за азиатския бизнес в Европа" (Hee-Su Kim, 
вицепрезидент, дивизия "Публична политика" в KT Corporation), "Ниските данъци са основна 
предпоставка за развитие на бизнес в страната" (Nelson Wang, основател и управляващ 
директор на ACN Worldwide), "Разнообразната природа на България е основно предимство за 
развитието на бизнес с възобновяеми енергийни източници" (Kihachiro Nishura, президент на 
"Aquafarm"). Според Мария Шишкова, председател на Българския форум на бизнес лидерите, у 
нас трябва да се инвестира - при това именно сега.  
С бизнес форумите в Азия приключиха инвестиционните събития за промоция на България, 
организирани по проект "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България".  
В рамките на проекта бяха организирани форуми и в Европа в края на 2012 г. и в САЩ през 
февруари 2013 г. Тяхната цел е да повишат информираността относно бизнес климата у нас, 
секторите, които имат потенциал за развитие, подкрепата от страна на правителството и 
Българската агенция за инвестиции.  
 

http://www.webcafe.bg/id_597905755_Prez_Bulgaria_na_pat_za_Evropa
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Резюме: Това е правителството, което си изми ръцете с Европейската комисия за неплащането 
на коледните пенсии, категоричен е лидерът на БСП  
 
Заглавие: Станишев: Борисов лъже за усвояемостта по еврофонфовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е правителството, което си изми ръцете с Европейската комисия за неплащането 
на коледните пенсии, категоричен е лидерът на БСП  
Поредната лъжа на Бойко Борисов бе, че България ще усвои 100% от европейските средства. 
Времето напредва, темповете са незадоволителни и има реална опасност България да не 
усвои и 25% от евросредствата, които ни се полагат. Това заяви на пресконференция лидерът 
на БСП Сергей Станишев. Това е поредният провал на управлението на ГЕРБ, добави той.  
"Към юли 2009 г. няма нито една оперативна програма, по която да са били спрени 
европейските средства. Бяха одобрени проекти за над 4 млрд. лв. В началото на есента на 
2009 г. по статистика на европейските институции България се намираше на 12-14 място по 
трите основни фонда. Страната ни се намираше в златната среда. Това развенчава мита на 
ГЕРБ, че на правителството на Тройната коалиция европарите са спирани", категоричен е 
червеният лидер.  
"В момента има тежка криза в усвояването на средствата по европейските програми. 386 млн. 
лв. по програмите Джереми и Джесика не са достигнали бенефициентите. Ножицата между 
изплатените средства и сертифицираните от ЕК нараства неимоверно. Това е огромен проблем 
за бюджета и за българския данъкоплатец. В края на мандата на Борисов, през февруари, тази 
ножица нараства на 2,164 млрд. лв., което е изключително опасно. Ако тези средства не бъдат 
сертифицирани, ще се плащат от джобовете на българския данъкоплатец. В момента България 
е на опашката в ЕС по усвояемост - на 24-то място с 44% средно усвояване при средно за 
Европейския съюз 55%. Безвъзвратно са загубени 110 млн. евро по Програмата за развитие на 
селските райони, като има опасност да бъдат загубени още 90 млн. евро и сметката да набъбне 
до 200 млн. евро. По всички европейски програми има опасност да загубим 800 млн. евро. За 
това носи отговорност правителството, което си отиде", посочи Станишев.  
"Това е и единственото правителство, което си изми ръцете с Европейската комисия за 
неплащането на коледните пенсии. За това кабинетът получи шамар от Европа. Парите, които 
чакаше Дянков, пристигнаха, но възрастните хора не получиха коледни бонуси. Българското 
общество трябва да знае цялата истина за кабинета. "Борисов" в какво състояние оставя 
държавата. Служебното правителство не показва воля да разкрие наследството на Борисов, те 
замитат следите", каза Станишев.  
Попитан за участието на шампионката по борба Станка Златева в листите на ГЕРБ на 
предстоящите избори, лидерът на БСП каза: "Това не е конкурс по атлетизъм. ГЕРБ ще се 
опитат да скрият разрухата, която оставиха, зад популярни лица в листите. Това не е нашият 
стил. Ние водим разговори с кандидати, които имат ясна гражданска позиция по актуалните 
проблеми на страната. Трябва да бъдат решени проблемите на българите, които са 
изключително тежки".  
Станишев заяви, че БСП се опасява от злоупотреби по време на изборите и подмяна на вота. 
По думите му наблюдението от страна на ОССЕ трябва да бъде концентрирано върху целия 
изборен процес. "Настоях за промени пред премиера Марин Райков. Той обаче не иска да си 
отвори очите, очевидно вече съзнателно. Не може областни управители от ГЕРБ, които са 
политически лица, и хора от МВР, назначени лично от Цветан Цветано, да гарантират 
честността на изборите. Наскоро бяха сменени ръководствата на шест областни дирекции на 
МВР. С каква цел се прави това? Глупави ли сме или на такива искат да ни направят? Ние 
искаме и смяната на цялото ръководство на "Информационно обслужване" начело с проф. 
Михаил Константинов. Такова чудо не е било през последните 23 години демокрация. 
Уверенията на премиера Марин Райков, че изборите ще са честни, трябва да се покрият с 
дела", заключи Сергей Станишев.  
 

http://www.livenews.bg/Stanishev--Borisov-laje-za-usvoyaemostta-po-evrofonfovete-48932
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%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0.html  
Брой думи: 371  
 
 
Резюме: Според ГЕРБ това е предизборно говорене, което няма да донесе успех на 
социалистите  
Нямаше реален отчет на кабинета преди да подаде оставка и така ореола на бившия премиер 
Бойко Борисов остана. Това заяви пред БТВ Явор Гечев от БСП. Фискалният резерв е под 
прага на всичко допустимо. 1 млрд. лв излязоха от НЗОК и влязоха в бюджета, 
декапитализираха държавните предприятия, младежката безработица мина 30%, това ако е 
добро положение, здраве му кажи, каза социалистът.  
 
Заглавие: БСП: Висш функционер на ГЕРБ притиска прокурор за разследване срещу 
властта  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Според ГЕРБ това е предизборно говорене, което няма да донесе успех на 
социалистите  
Нямаше реален отчет на кабинета преди да подаде оставка и така ореола на бившия премиер 
Бойко Борисов остана. Това заяви пред БТВ Явор Гечев от БСП. Фискалният резерв е под 
прага на всичко допустимо. 1 млрд. лв излязоха от НЗОК и влязоха в бюджета, 
декапитализираха държавните предприятия, младежката безработица мина 30%, това ако е 
добро положение, здраве му кажи, каза социалистът.  
Никой не ни отговори дали има защитени свидетели по делото за разследване на Мирослав 
Найденов за организирана престъпна група в Министерството на земеделието. Прокурорът от 
Софийска градска прокуратурата, който води едно от досъдебните производства е пратил до 
Сотир Цацаров писмо, че върху него се оказва натиск от висш функционер на ГЕРБ, каза 
социалистът.  
Доброслав Димитров от ГЕРБ обаче цитира съобщение от прокуратурата, според което 
досъдебно производство срещу Мирослав Найденов. Това е част от предизборното говорене, 
защото тези приказки не са предизборна кампания, защото БСП губи вече 7 вота, каза 
Димитров.  
През 2009 г. резервът, беше 7 млрд. лв., но държавата имаше 5 млрд. лв. текущи задължения. 
Така тези задължения бяха прехвърлени за 2010 г., припомни Димитров. Тогава БСП отричаше, 
че има криза и планира ръст от 5%, а на практика имаше минус 5%, разлика от цели 10 на сто, 
заяви бившият депутат от ГЕРБ. Димитров даде за пример и задълженията в Министерството 
на отбраната, които са били 570 млн. лв., а сега излизаме едва с 10 млн. лв. задължения.  
Явор Гечев обаче обвини правителството на ГЕРБ, че вкарва икономиката в дългове. 140 000 
работни места ще се осигурят по ОП „Конкурентоспособност“. Той се заяде с Доброслав 
Димитров за това какво е било писано в предизборната им програма през 2009 г. БСП обеща че 
ще вдигне пенсиите с 60%, а ги повишихме двойно, когато управлявахме, припомни Гечев. 
Димитров изрази съмнение, че може да се постигне ръст от 5% при положение, че всичките ни 
съседи и целия ЕС е в рецесия. Омръзна ми да слушам глупости, обърна се ексдепутатът от 
ГЕРБ. Това предизвика Гечев, който го попита дали ще престане да го обижда. Да, ако ме 
оставите да си прочета цифрите, миролюбиво каза Димитров. През 2007-2009г. са усвоени 300 
млн., а от 2009 г. 5 млрд., добави ексдепутатът от ГЕРБ.  
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http://www.novini.bg/news/126546-%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/126546-%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/126546-%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/126546-%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/126546-%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0.html


 

 

42 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/2
1
/2

0
1
3

 

Дата: 20.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13409018  
Брой думи: 134  
 
 
Резюме: Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, 
както и 10-годишната стратегия “Европа 2020“ за устойчив икономически, социален и 
интелигентен растеж, предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар в 
Асеновград вчера.  
 
Заглавие: Бенефициенти от Асеновград - с поглед към европейските средства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 - 2020 година, 
както и 10-годишната стратегия “Европа 2020“ за устойчив икономически, социален и 
интелигентен растеж, предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар в 
Асеновград вчера. Той премина под мотото “ДА работим ЗАЕДНО“ и беше организиран и 
проведен от Областен информационен център - Пловдив. Информационното събитие премина 
при добра активност и събра в лекционната зала на градската библиотека “Паисий 
Хилендарски“ близо 50 човека - представители на читалища, учебни заведение, бизнеса, 
местната власт, неправителствени организации, широката общественост и регионални медии. 
Голяма част от присъстващите се интересуваха и от отворените в момента процедури на 
оперативните програми “Развитие на човешките ресурси“ и “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. Група млади бизнесмени 
от Асеновград проявиха подчертан интерес за възможности за наемане на безработни и 
усъвършенстване на производството си.  
Plovdiv24.bg  
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Дата: 20.03.2013  
Източник: www.gustonews.bg  
Връзка: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=26543&FCID=FC75d4780a84a3b89b4a5a12473
06d8234  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 – 2020 година, 
както и 10-годишната стратегия „Европа 2020“ за устойчив икономически, социален и 
интелигентен растеж, предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар в 
Асеновград.  
 
Заглавие: Бенефициенти от Асеновград – с поглед към европейските средства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новите приоритети на България за следващия програмен период 2014 – 2020 година, 
както и 10-годишната стратегия „Европа 2020“ за устойчив икономически, социален и 
интелигентен растеж, предизвикаха интереса на присъстващите на информационен семинар в 
Асеновград. Той премина под мотото „ДА работим ЗАЕДНО“ и беше организиран и проведен от 
Областен информационен център – Пловдив. Информационното събитие премина при добра 
активност и събра в лекционната зала на градската библиотека „Паисий Хилендарски“ близо 50 
човека – представители на читалища, учебни заведение, бизнеса, местната власт, 
неправителствени организации, широката общественост и регионални медии.  
Голяма част от присъстващите се интересуваха и от отворените в момента процедури на 
оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“. Група млади бизнесмени 
от Асеновград проявиха подчертан интерес за възможности за наемане на безработни и 
усъвършенстване на производството си.  
Продължава тясното сътрудничество между мрежата от областни информационни центрове, 
мрежата „Глоб@лни библиотеки“ и Европейския информационен център „Европа Директно“, 
чиито представители бяха изключително активни по време на срещата.  
По време на семинара бе представена още работата и приоритетите на ОИЦ – Пловдив за 
2013 година. Участниците бяха запознати с мрежата от 28 областни информационни центъра в 
страната. Беше дадена информация за бъдещите инициативи на Центъра и на Мрежата, както 
и бяха обменени добри практики и „научени уроци” от реализирани проекти, финансирани по 
оперативните програми.  
След семинара експерти от ОИЦ – Пловдив проведоха на място индивидуални срещи с 
представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани.  
Информационното събитие на Областен информационен център – Пловдив бе част от първият 
за 2013 година информационен цикъл, който се провежда на територията на 18-те общини в 
Пловдивска област. 
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