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Телевизии и радиостанции
Дата: 23.03.2013
Източник: ТВ7
Предаване: Факторът Кошлуков
Място на материала:
Продължителност в мин.: 15
Брой думи: 2089
Резюме: Тема: Енергийни разкрития
Гост: Стефан Гамизов, енергиен експерт
Водещ: Дами и господа, тук в студиото вече е Стефан Гамизов. Казвам добър ден.
Стефан Гамизов: Добър ден, да.
Водещ: Кажете ми, направен е вече служебният кабинет. Вие наблюдавате процесите покрай
протестите и битката с енергийните монополи се намесихте активно. Имате ли притеснение,
някъде бяхте заявили, че може да се покрият следи сега?
Стефан Гамизов: Не са монополи, а организирана престъпност...
Водещ: Организирана банда.
Стефан Гамизов: ..., а бели якички. Трябва да говорим нещата такива, каквито са. Монополът е
нещо, което може да бъде ликвидирано.
Водещ: Страхувате ли се от кабинета, че може да прикрие следи?
Стефан Гамизов: Аз от този кабинет не се страхувам. Просто виждам как започнаха да го
правят вече въпросното нещо.
Водещ: Къде?
Стефан Гамизов: Тази седмица разбрах, че в МИЕТ са уволнени абсолютно всички хора, които
са се занимавали с еврофондовете. Това е абсолютно ясна индикация за започването на
прикриването на може би най-голямата измама, свързана с еврофондове в България. Това е
програмата Конкурентоспособност.
Водещ: Кажете ми за нея. Защо да е измама?
Стефан Гамизов: Ами, ще ви кажа. Реалният министър на икономиката и енергетиката се
нарича Евгени Ангелов, а не този, който в момента е министър.
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поставен за министър на това място, защото не можеше да бъде поставен другият човек. А той
не можеше да бъде поставен, тъй като зам.-министър беше уволнен от бившето правителство
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поради много сериозни съмнения относно поведението му. Всички разбират за какво говоря.
Повечето хора не знаят и изобщо не са и разбрали, че програмата Конкурентоспособност
министърът Трайчо Трайков заедно с въпросния герой Евгени Ангелов абсолютно умишлено я
срутиха, за да се превърне от програма за безвъзмездна, говоря по-разбираемо, от програма
за безвъзмездна помощ, нали, която да подпомага българската индустрия...
Водещ: Не е ли ... Кандидатстваш, дават ти пари и не ги връщаш.
Стефан Гамизов: Да. Те съвсем умишлено нищо не вършиха две години, за да може да се
стигне до момент, в който да се каже – ами, за съжаление, ние не можахме да дадем..
Водещ: Да усвоим.
Стефан Гамизов: Да усвоим тези пари и след това тези пари се трансформираха в т.нар.
програма Джереми, която сама по себе си не е нищо повече от нещо незаконно от гледна точка
на европейското законодателство, защото е държавна помощ. Парите се оказаха в няколко
банки, ако не се лъжа шест. И вместо хората да получават безвъзмездна помощ, започнаха да
получават нисколихвени кредити.
Водещ: Чакайте малко. Парите, как така европейски пари взеха и ги сложиха в банки и сега ни
ги дават на лихва? Това Европа не гледа ли?
Стефан Гамизов: Европа гледа. Но по принцип това е бюрокрация. Европа не е полицай.
Заставаш, те са умни, образовани, хитри момчета, въпросните, за които говоря. Те през целия
си живот са се готвили да се върнат в държавите си там от Харвард и от университетите и да
започнат да се държат със собствените си граждани като с африканци или южноамериканци.
Водещ: Трайчо Трайков е спрял тази програма съзнателно.
Стефан Гамизов: И каква беше системата? Нали, аз пак повтарям, две години програмата се
блокираше. Това нещо се правеше интензивно, без да се спира, нищо не се вършеше по нея. И
в крайна сметка вдигнаха ръце и казаха – не ги усвоихме парите. Обърнаха се към ЕК и казаха
– съжаляваме, но моля ви, не ни взимайте парите, дайте това нещо да го трансформираме в
някакъв друг инструмент. ЕК се съгласи, там съответните чиновници. И парите се оказаха от
безвъзмездни в банките. Сега, кое е интересното в цялата история?
Водещ: Кое?
Стефан Гамизов: Че покрай тези пари банките кофинансират. Образно казано, част от парите
са по тази програма с ниски лихви, другата част те си дават собствените си пари, които са
вътре в банките. Значи, откровено казано, ако това нещо се беше случило, да кажем, в някоя
нормална европейска държава, всичките тези момчета дето ги изброих отдавна отдавна да са в
следствения арест. Казвам ви го съвсем откровено. Нали, казвам, в нормална европейска
държава.
Водещ: И сега министърът при Райков, който е, е в същата група с Трайчо Трайков, със същия
този Ангелов?
Стефан Гамизов: Вижте, аз пак ще кажа. Новият министър е пионка на Евгени Ангелов,
съветника на Росен Плевнелиев. Преди формирането на служебното правителство...
Водещ: Но ако е така, значи Плевнелиев, това значи става със знанието на Плевнелиев.
Стефан Гамизов: Естествено, че става със знанието. Стига с тези наивни представи как
мрънкащия по телевизията Росен Плевнелиев е едно добро момче. Росен Плевнелиев е един
изключително изпечен, как да кажа, в кавички го казвам изпечен в лошия начин на правене на
бизнес в България човек, който ...
Водещ: Защото той твърди, че е спал по паркинга в Германия.
Стефан Гамизов: Защо не вземе да разкаже времето, когато му започна бизнеса по времето,
когато имаше строителна фирма в България, заедно с онзи негов приятел музикант и
въпросната строителна фирма не получаваше ли поръчки, благодарение на съпругата на Иван
Костов – г-жа Елена Костова? Да седне и да си разкаже цялата си история. Историите си там от
99-а година, паниката, с която напусна България, след като падна правителството на Иван
Костов, след това връщането му обратно, проблемите му в Бизнес парка, след това
запознанството му с Иво Прокопиев и Лидия Шулева.
Водещ: Какъв е общият бизнес и интерес с Иво Прокопиев и Шулева? Къде се срещат?
Стефан Гамизов: Те са едно цяло. Те нямат разлика. Значи, това са едни хора, които се
движат заедно и винаги са се движели заедно. Аз, ако съм на мястото на прокуратурата, за
пореден път ще го кажа, ако трябва и за стотен път ще го кажа, трябва да се направи
международно, криминално разследване, да се отиде до държавите, от където произхождат
фирмите, които купиха ЕРП-тата и да започнат да се разследва какви преводи са правили
въпросните фирми по времето на покупката на въпросните ЕРП-та, кои са им били консултанти,
къде са отивали парите, при кого са отивали, в какъв размер, после тези пари не са ли се
оказали в един инвестиционен фонд, който се намира северно от Ню Йорк, този инвестиционен
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фонд след това не се ли е оказал инвеститор в строителство в България? Знаете ли, тази
история, която ви разказвам в момента, един средна ръка прокурор в Европа, само ако ме чуе
по телевизията и се е случило в неговата държава, всичко ще е свършило в рамките на 24 часа
с няколко имейла, написани до колегите му в околните държави.
Водещ: Вие сезирахте ли прокуратурата тук?
Стефан Гамизов: Значи, аз тази седмица направих нещо доста по-важно – обадиха ми се от
Софийска градска прокуратура, според мен е по-важно. Не мога да опиша точно какво точно
съм направил. Но ще кажа, че с тях свършихме много, много добра работа под формата на
нещо, което е, да го кажем, един отличен пътеводител, който ако те го следват стъпка по
стъпка, ще стигнат до истината. Нужна им е обаче смелост. Казвам го директно. Защото за
цялата тази работа ще трябва да се иска съдействие от посолства, ще трябва да се иска, как да
кажа, да се отправят молби за съвместни разследвания. Аз самият се прибрах снощи от такова
нещо в чужбина, където се обърнах, изслушайте ме, това е новината, където помолих една
европейска държава, полицейската им служба, като им обясних надълго и нашироко,
неофициална среща с хора, които са от правоохраната, и им обясних едно по едно какво е
състоянието на българската прокуратура, какво е състоянието с българските политици.
Припомних й, че техния Търговски закон забранява на компаниите в тяхната държава да
процедират с подкупи и е тяхно задължение да разследват въпросната сделка. Ще видим какво
ще се случи.
Водещ: Коя е тази сделка, г-н Гамизов?
Стефан Гамизов: Моля.
Водещ: Коя е тази сделка?
Стефан Гамизов: Една от сделките за продажбата на ЕРП-та.
Водещ: За ЕРП-тата?
Стефан Гамизов: За ЕРП-тата. Една от сделките ...
Водещ: Питам ви – чешкият президент Петер Нечес каза – не ЧЕЗ са виновни?
Стефан Гамизов: Няма какво да го коментирам. Чехия е една от най-корумпираните
източноевропейски държави. Ако трябва да бъда честен, индексът на корупция в ЧЕЗ, в
държавната компания ЧЕЗ....
Водещ: Нека да видим и въпроси от Фейсбук.
Стефан Гамизов: ... е толкова голям, че ако следите какво се случва с ЧЕЗ например в самата
Чехия...
Водещ: Да, видях разследването. Да видим въпросите от зрителите. Ето ги. Г-н Гамизов, след
като имате толкова много доказателства, разкрития и документи за произвола на енергийната
мафия. Защо още няма осъден виновник? Какво още трябва да се случи, за да предприемете
нещо реално? Надявам се, че всички тия ваши приказки не сам само дрън-дрън в ефира на
телевизиите?
Стефан Гамизов: Ами, сега ще отговоря защо. Значи, аз лично се бях подготвил за изборите
да участвам на тези избори, които идват в момента. Но с пари от чужбина, с мои много близки
приятели голяма християнска организация, която обединява как да кажа...
Водещ: Не може да давате много пари от чужбина. Има закон.
Стефан Гамизов: Е, няма друг начин да стане, нали, въпросното нещо. Защото в България
чисти пари няма.
Водещ: Но кажете, като имате тези данни, защо не ги изнасяте...
Стефан Гамизов: Не е вярно. Всички тези неща са давани, всички тези неща са разказани.
Само че аз ще кажа нещо много просто – политиците в България форсираха изборите...
Всъщност не политиците, организираната престъпност в България на бели якички извърши
преврат с цел да се спре излизането на бял свят на всичко това, което излизаше в комисиите в
НС – и за АЕЦ Белене, и това, което тръгна и за ЕРП-тата.
Водещ: Мислите ли, че сега служебният кабинет ще ги изкара?
Стефан Гамизов: И довършвам. Не, няма. А ще ги прикрива. Нали и с това се захвана веднага
да довърши. И поради тази причина те лишиха от възможност гражданите да излъчат някакво
друго различно политическо представителство от това, което е било досега.
Водещ: Добре.
Стефан Гамизов: Аз се обръщам с една друга молба към г-н Цацаров, защото видях въпроса,
ироничния на вашия зрител. Г-н Цацаров, разбрах от телевизията, че е дал двуседмичен срок
за въпросната прокурорска проверка в НЕК и в ЕРП-тата. Това нещо е изключително
подозрително. Защото не може измами, които са за над 20 млрд. лв. Толкова са измамите общо
в производството.
Водещ: НЕК.
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Стефан Гамизов: НЕК, Мариците, ЕРП-тата. Всичко това, което ние говорим - от едната страна
Белене, енергийна мафия, от другата страна организирана престъпност на бели якички. Не
можеш за две седмици българската прокуратура, която няма нито пари, нито специалисти.
Довършвам...
Водещ: Но излязоха обвинения и към вас във вестници в страната...
Стефан Гамизов: Да довърша, сега ще го кажа, веднага ще отговоря и на този въпрос. Не
може за две седмици да бъде извършена предварителна проверка на измами за 20 млрд.,
подготвени и от световни корпорации с топ адвокати.
Водещ: Може би...
Стефан Гамизов: Въпросното нещо, което излезе, което и вие казахте, излезе през сайта,
който е тясно свързан с г-н Иван Костов – сайта Бивол. Изключително гнусна манипулация.
Сега, аз разбирам защо ме атакуваха. Атакуваха ме, защото всъщност и двата дългосрочни
договора са подписани от неговото правителство в един ден в последните му дни.
Водещ: Така е.
Стефан Гамизов: Аз искам пред хората да кажа следното нещо. Целият ми труд, който аз съм
работил в България в енергетиката, е довел до един краен резултат – два пъти по-ниска цена
на електроенергията за производството в сравнение с всички останали топлоелектрически
централи. Два пъти.
Водещ: Да.
Стефан Гамизов: Не, не. Чуйте ме внимателно. 67 лв. срещу над – на едното място 107, на
другото 134, на третото 130.
Водещ: Добре. И за да завършим този разговор, кажете ми...
Стефан Гамизов: И довършвам. Не, аз трябва да довърша по този въпрос. Не само това. Ами,
когато разговарях с поставения журналист, защото те нямаха достойнство дори да ми се
обадят и да ми кажат кои са. Аз им казах ясно и конкретно за голямата измама в Марица –
Изток 2, която е свързана с обгазяването на Стара Загора в продължение на две години.
Водещ: Вие го казвате това неведнъж.
Стефан Гамизов: И 57 млн. лв. срещу това. Те замълчаха и не казаха нищо. И аз задавам
следния въпрос...
Водещ: С това да свършим.
Стефан Гамизов: ... директно към г-н Иван Костов. Нека г-н Иван Костов да си обясни пред
цялото общество каква му е връзката с енергийната мафия в България. защото очевидно...
Водещ: Много общ въпрос.
Стефан Гамизов: Не, не. Не е толкова общ въпрос. Искам да ми отговори – защо неговият
министър Петър Жотев беше човекът, който на междуведомствения съвет много, много
отдавна определи за втора ядрена площадка в България АЕЦ Белене.
Водещ: Добре, ще зададем този въпрос. Благодаря ви за това участие.
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 21.03.2013
Източник: в. Делник, Ямбол
Страница: 3
Брой думи: 128
Резюме: "Представяне на отворени процедури и добри практики от реализирани проекти,
финансирани по СКФ", това бе темата на поредната информационна среща в община
Стралджа, организирана от Областен информационен център - Ямбол. Това е началото на
цикъла от информационни срещи за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския
съюз в петте общини на областта.
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Заглавие: Информационна среща в Стралджа
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Представяне на отворени процедури и добри практики от реализирани проекти,
финансирани по СКФ", това бе темата на поредната информационна среща в община
Стралджа, организирана от Областен информационен център - Ямбол. Това е началото на
цикъла от информационни срещи за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския
съюз в петте общини на областта.
Гост-участник в срещата беше директорът на ТСБ-Ямбол Калина Казанджиева, която
представи инициативите посветени на Международната година на статистиката.
Експертите от ОИЦ-Ямбол направиха интересна презентация за отворени и предстоящи
процедури по оперативните програми през 2013 година. Лансирани бяха и добри практики от
успешно реализирани проекти в областта чрез презентацията "Погледни нашият свят се
променя". Бяха представени подробности и по JEREMIE и процедури насочени към безработни
лица, насърчаване и стартиране на проекти и развитие на стопанска дейност.
21.03.2013 г.
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Интернет издания и блогове
Дата: 23.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13437024
Брой думи: 284
Резюме: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов. Ангелов бе уволнен от
предишното правителство, защото заедно с Трайчо Трайков срутиха програмата за
“Конкурентоспособност”. Те две години я тъпкаха и накрая казаха на Европа, че не могат да
усвоят парите. Но също така помолиха Европа средствата, за да не се губят, ако може да бъдат
пренасочени в друга програма. Европа се съгласи. Така се създаде проектът “Джереми”.
Парите по програмата влязоха в няколко банки и сега се предалага. Разликата обаче е в това,
че по “Конкурентоспособност” парите бяха безвъзмездни, а сега банките ги дават като кредити.
Това обяви енергийният експерт Стефан Гамизов пред TV7.
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Заглавие: Стефан Гамизов: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов. Ангелов бе уволнен от
предишното правителство, защото заедно с Трайчо Трайков срутиха програмата за
“Конкурентоспособност”. Те две години я тъпкаха и накрая казаха на Европа, че не могат да
усвоят парите. Но също така помолиха Европа средствата, за да не се губят, ако може да бъдат
пренасочени в друга програма. Европа се съгласи. Така се създаде проектът “Джереми”.
Парите по програмата влязоха в няколко банки и сега се предлага. Разликата обаче е в това,
че по “Конкурентоспособност” парите бяха безвъзмездни, а сега банките ги дават като
кредити. Това обяви енергийният експерт Стефан Гамизов пред TV7.
”Реалният министър на икономиката е Евгени Ангелов, разберете това, обяви Гамизов. - Този
кръг е на подчинение на президента Росен Плевнелиев, който е изключително изпечен човек в
лошия начин на правене на бизнес. Плевнелиев е добре да разкаже как е започнал да прави
бизнес, защото това стана с пари от фондацията на Елена Костова. След като правителството
на Костов падна, Плевнелиев панически напусна България. Той работи с Лидия Шулева и Иво
Прокопиев. Те винаги са били едно цяло. Винаги са били заедно”, обясни още Гамизов.
Енергетикът добави, че е добре да се организира международно криминално разследване за
това какви преводи са правени по време на покупката ЕРП-тата и къде и колко пари са
преведени. Дали те не са преведени на един инвестиционен фонд северно от Ню Йорк.
”Средна ръка прокурор от Европа може да приключи случая до 24 часа. Но през тази седмица
направих нещо по-важно. Свършихме много добра работа с наши прокурори. След разговора
ни те вече имат пътеводител за разплитане на схемите. Ако следват стъпка по стъпка нещата,
ще стигнат до истината. Трябва само да са смели”, каза още Гамизов.
BLITZ
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Дата: 23.03.2013
Източник: www.frognews.bg
Връзка:
http://www.frognews.bg/news_52755/Stefan_Gamizov_Ikonomicheskiiat_ministar_e_pionka_na_Evge
ni_Angelov/
Брой думи: 283
Резюме: Стефан Гамизов: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов
Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов. Ангелов бе уволнен от предишното
правителство, защото заедно с Трайчо Трайков срутиха програмата за “Конкурентоспособност”.
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Заглавие: Стефан Гамизов: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов. Ангелов бе уволнен от
предишното правителство, защото заедно с Трайчо Трайков срутиха програмата за
“Конкурентоспособност”.
Те две години я тъпкаха и накрая казаха на Европа, че не могат да усвоят парите. Но също така
помолиха Европа средствата, за да не се губят, ако може да бъдат пренасочени в друга
програма. Европа се съгласи. Така се създаде проектът “Джереми”. Парите по програмата
влязоха в няколко банки и сега се предалага. Разликата обаче е в това, че по
“Конкурентоспособност” парите бяха безвъзмездни, а сега банките ги дават като кредити.
Това обяви енергийният експерт Стефан Гамизов пред TV7. ”Реалният министър на
икономиката е Евгени Ангелов, разберете това, обяви Гамизов. – Този кръг е на подчинение на
президента Росен Плевнелиев, който е изключително изпечен човек в лошия начин на правене
на бизнес. Плевнелиев е добре да разкаже как е започнал да прави бизнес, защото това стана
с пари от фондацията на Елена Костова. След като правителството на Костов падна,
Плевнелиев панически напусна България. Той работи с Лидия Шулева и Иво Прокопиев. Те
винаги са били едно цяло. Винаги са били заедно”, обясни още Гамизов.
Енергетикът добави, че е добре да се организира международно криминално разследване за
това какви преводи са правени по време на покупката ЕРП-тата и къде и колко пари са
преведени. Дали те не са преведени на един инвестиционен фонд северно от Ню Йорк.
”Средна ръка прокурор от Европа може да приключи случая до 24 часа. Но през тази седмица
направих нещо по-важно. Свършихме много добра работа с наши прокурори. След разговора
ни те вече имат пътеводител за разплитане на схемите. Ако следват стъпка по стъпка нещата,
ще стигнат до истината. Трябва само да са смели”, каза още Гамизов.
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Дата: 23.03.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/189711
Брой думи: 284
Резюме: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов. Ангелов бе уволнен от
предишното правителство, защото заедно с Трайчо Трайков срутиха програмата за
“Конкурентоспособност”. Те две години я тъпкаха и накрая казаха на Европа, че не могат да
усвоят парите. Но също така помолиха Европа средствата, за да не се губят, ако може да бъдат
пренасочени в друга програма. Европа се съгласи. Така се създаде проектът “Джереми”.
Парите по програмата влязоха в няколко банки и сега се предлага. Разликата обаче е в това, че
по “Конкурентоспособност” парите бяха безвъзмездни, а сега банките ги дават като кредити.
Това обяви енергийният експерт Стефан Гамизов пред TV7. ”Реалният министър на
икономиката е Евгени Ангелов, разберете това, обяви Гамизов. – Този кръг е на подчинение на
президента Росен Плевнелиев, който е изключително изпечен човек в лошия начин на правене
на бизнес. Плевнелиев е добре да разкаже как е започнал да прави бизнес, защото това стана
с пари от фондацията на Елена Костова. След като правителството на Костов падна,
Плевнелив панически напусна България. Той работи с Лидия Шулева и Иво Прокопиев. Те
винаги са били едно цяло. Винаги са били заедно”, обясни още Гамизов.
Заглавие: Стефан Гамизов: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов
Подзаглавие: - Прокурорите могат да разровят много, ако са смели
Автор:
Текст: Икономическият министър е пионка на Евгени Ангелов. Ангелов бе уволнен от
предишното правителство, защото заедно с Трайчо Трайков срутиха програмата за
“Конкурентоспособност”. Те две години я тъпкаха и накрая казаха на Европа, че не могат да
усвоят парите. Но също така помолиха Европа средствата, за да не се губят, ако може да бъдат
пренасочени в друга програма. Европа се съгласи. Така се създаде проектът “Джереми”.
Парите по програмата влязоха в няколко банки и сега се предлага. Разликата обаче е в това,
че по “Конкурентоспособност” парите бяха безвъзмездни, а сега банките ги дават като
кредити. Това обяви енергийният експерт Стефан Гамизов пред TV7. ”Реалният министър на
икономиката е Евгени Ангелов, разберете това, обяви Гамизов. – Този кръг е на подчинение на
президента Росен Плевнелиев, който е изключително изпечен човек в лошия начин на правене
на бизнес. Плевнелиев е добре да разкаже как е започнал да прави бизнес, защото това стана
с пари от фондацията на Елена Костова. След като правителството на Костов падна,
Плевнелиев панически напусна България. Той работи с Лидия Шулева и Иво Прокопиев. Те
винаги са били едно цяло. Винаги са били заедно”, обясни още Гамизов.
Енергетикът добави, че е добре да се организира международно криминално разследване за
това какви преводи са правени по време на покупката ЕРП-тата и къде и колко пари са
преведени. Дали те не са преведени на един инвестиционен фонд северно от Ню Йорк.
”Средна ръка прокурор от Европа може да приключи случая до 24 часа. Но през тази седмица
направих нещо по-важно. Свършихме много добра работа с наши прокурори. След разговора
ни те вече имат пътеводител за разплитане на схемите. Ако следват стъпка по стъпка нещата,
ще стигнат до истината. Трябва само да са смели”, каза още Гамизов.
Медиен мониторинг | 3/24/2013

www.blitz.bg
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Дата: 23.03.2013
Източник: www.trud.bg
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1861065
Брой думи: 282
Резюме: Ускорено изплащане на държавните задължения към малките и средните фирми и
призиви към компаниите да се възползват от евросредствата по програмата
“Конкурентоспособност”. Това са част от мерките за насърчаване на малкия бизнес, набелязани
от новия екип на министерството на икономиката. Повечето предложения включват изпълнение
на стари решения или ускоряване на подготвяни от години програми.
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Заглавие: Стари мерки в помощ на малкия бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ускорено изплащане на държавните задължения към малките и средните фирми и
призиви към компаниите да се възползват от евросредствата по програмата
“Конкурентоспособност”. Това са част от мерките за насърчаване на малкия бизнес,
набелязани от новия екип на министерството на икономиката. Повечето предложения включват
изпълнение на стари решения или ускоряване на подготвяни от години програми.
“Ще работим, за да улесним малките и средните фирми, да ги подкрепим в растежа им и в
достъпа до нови пазари”, каза вчера новият зам.-министър, отговарящ за малките и средните
фирми, Виолета Лорер. Стимулирането на малкия бизнес беше посочено от президента
Плевнелиев като приоритет на служебния кабинет. Сред конкретните мерки, обявени вчера, е
ускореното изплащане на държавните задължения към малкия и средния бизнес. По
предварителна информация става въпрос за около 20 млн. лева.
Виолета Лорер обясни, че ще има и ПОС терминали в администрациите. Чрез тях фирмите ще
си спестяват банковите такси за плащания към държавата. Възможността за това беше приета
със закон още в края на 2011 г. До момента в администрацията има инсталирани около 800
устройства.
Лорер заяви, че ще се ускори и работата по проекта за саниране на обществени сгради в
страната с 50 млн. лв. от фонд “Козлодуй”. Така парите щели да стигнат до малките фирми
подизпълнители.
“Изпълнителят (бел. ред. на проекта) е избран, договорът е на бюрото ми, но ще бъде подписан
при условие подизпълнителите да получават 30% авансово и плащанията към тях да стават в
рамките на 30 дни”, каза министърът на икономиката Асен Василев. Не стана ясно кой печели
поръчката, която се прави от ЕБВР.
Василев припомни, че по програмата JEREMIE има 380 млн. евро за нисколихвени кредити за
малките и средните фирми и призова компаниите да се възползват по “най-бърз начин”.
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Заглавие: Илияна Цанова: Няма риск за усвояването на европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „България не е изправена пред риск по отношение на усвояването на средствата от
еврофондовете. Страната ни разчита на европейските средства, но дава на Европейския съюз
финансова сигурност, която на фона на случващото се в Европа не е малко". Това заяви пред
БНТ служебният вицепремиер и министър по еврофондовете Илияна Цанова.
Ето и цялото интервю с вицепремиер и министър по управление на средствата от Европейския
съюз в предаването "Панорама" на БНТ с незначителни съкращения.
- Има ли риск България да загуби пари точно сега?
- Риск според мен няма, тъй като ние успяхме да избегнем успешно тази политическа криза,
която застрашаваше усвояването на европейските средства и процеса на преговаряне поради
два фактора според мен. Първият фактор е това, че президентът успя да назначи сравнително
успешен служебен кабинет с единно мислещи и мотивирани хора, които работят в името на
една кауза и това е България. Вторият фактор, който има огромно значение, са хората, които
работят в самите министерства. Това са едни мотивирани експерти на най-високо европейско
ниво, така че поради тези две причини мисля, че ние преодоляхме този риск.
- Сравнително успешен казвате за кабинета, в който вие участвате. Това не е ли леко
подценяване?
- Ще видим, времето ще покаже.
- Какво заварихте? .. България напред ли е или назад в усвояването?
- Аз ще говоря с факти, те ще докажат това, което бих искала да кажа. Всъщност заварих една
работеща система, заварих мотивирани хора, заварих правила, заварих контрол. Имайте
предвид, че в последните три години от 2010 г., когато ние реално започнахме да усвояваме
европейски средства, ние успяхме да усвоим над 6 милиарда лв. или това са 36 процента, 37
процента от цялата рамка. Друго, което бих могла да кажа и за мен е изключително важно видях се с колегите от Европейската комисия вчера, това беше моята първа среща с тях, и те
ми казаха нещо, което мен лично много ме развълнува. Казаха ми, че Европейската комисия
вече не разглежда България като рискова държава по отношение на управление на
европейските средства. През 2012 г. ние нямаме нито една спряна програма и само 4 държави
от страните - членки в Европейския съюз, са в този група. Това са Швеция, Финландия Дания и
България. Така че трябва да се гордеем с това.
-Това число, 37 процента, знаете ли колко ще бъде разпъвано по предизборните дебати...
опозицията ще каже, че е малко със сигурност.
- Така е, но пак апелирам към всички да говорят и да се придържат към факти. Значи, ние
усвоихме тези 37 процента за три години. Това означава, че през този период толкова много
работа беше свършена, толкова много капацитет се изгради на ниво бенефициенти... на всички
по веригата всъщност, на ниво управляващи органи, на ниво бенефициенти, на ниво контролни
органи. Резултатът говори сам по себе си. И аз мисля, че ако ние надграждаме над това, което
вече имаме като институционална инфраструктура, през следващия програмен период ние
можем да постигнем много повече.
-Обаче, веднага казвам аз, България много разчита на тези пари, като наркоман на дрогата си.
Не е ли всъщност това белег за слабостта на българската икономика? Няма ли да дойде ден, в
който ще се лекуваме от тази зависимост?
- Г-н Василев, Европейския съюз е една солидарна система...и всички страни членки имат
еднакви права да се възползват от това, което им предоставя тяхното членство. Включително и
България. Всички страни членки имат програми, Германия също има програма
"Конкурентоспособност", както и България, така че ние няма от какво да се притесняваме...
Да. Наистина процентът е много различен в Германия и в България например. Ние разчитаме
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Резюме: „България не е изправена пред риск по отношение на усвояването на средствата от
еврофондовете. Страната ни разчита на европейските средства, но дава на Европейския съюз
финансова сигурност, която на фона на случващото се в Европа не е малко". Това заяви пред
БНТ служебният вицепремиер и министър по еврофондовете Илияна Цанова.
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до голяма степен на тези европейски пари, които влизат в нашата икономика и създават
работни места, но също така ние трябва да имаме самочувствие, че ние също даваме нещо на
Европейския съюз. И това е нашата финансова сигурност, която на фона на това което се
случва в Европа, мисля, че не е малко. И дори последните няколко дни цената на българския
държавен дълг се повиши, което означава, че инвеститорите всъщност разглеждат България
като една стабилна икономика.
- Тази финансова сигурност, т.нар. остерити, не е ли мръсна дума вече в Европа? Защото, ако
един много гладен човек стегне колана, ще умре.
- Това е така, но не може и без финансова стабилност.
- Добре, какво реално вие може да свършите за 2 месеца? Защо вицепремиер по фондовете?
- В момента системата работи на толкова високи обороти, че аз се притеснявам, че имам само
24 часа в денонощието. 2013 г. е изключително важна за България, тъй като ние приключваме
един съществуващ период по усвояване на европейски средства и в същия този момент ние
договаряме следващият програмен период с един и същ човешки ресурс. Моята роля е да
осигуря ефективно действаща система, да запазя темпа на усвояване на средствата, да бъдем
готови през месец май с първия проект, всъщност официален, на договора за партньорство.
Това е моята роля - непрекъснат контакт с Европейската комисия, координация с всички звена
по системата, стабилност на институциите, за да можем ние да се справим с това, бих казала,
огромно предизвикателство.
- Вие обаче защо от Европейската банка дойдохте да сте министър за 2 месеца в България?
- Аз мисля, че всеки един българин иска да направи нещо за България.
- Или всеки един българин иска да бъде министър?
- Не, категорично не...От опита ми през първите 5 дни в офиса просто разбирам, че тази
позиция не е никак лесна. Но, бидейки извън България в последните 7 години, въпреки че аз се
връщам всеки месец, тъй като работата ни в Европейска банка беше такава, че аз отговарях и
за България, оцених много повече България. И аз мисля, че всеки българин трябва да излезе
извън България, за да я оцени. Така че аз имах тази привилегия и тази възможност да направя
нещо за моята страна. И когато споделих с мои приятели и семейство за предложението на
президента Плевнелиев, майка ми мисля, че загуби абсолютно... тя се разтревожи толкова
много. Каза, че е сериозна авантюра, която би била доста рискова. Други хора много ме
поздравяваха. Истината е, че това не е нито повод за поздравления, нито е авантюра, нито е
глупост, това е една огромна отговорност. И аз поемам тази отговорност като вицепремиер в
служебното правителство и министър по управление на еврофондовете за времето, в което
съм на този пост.
- Обаче вие, ето, вие сте финансист. Бизнесмени има там, в това правителство, дипломати,
професори. На какъв език ще говорите с улицата?
- Ние ще говорим на нейния език, г-н Василев, защото езикът на улицата...е езикът на
цивилизована Европа. Хората искат адекватна заплата, стабилност, адекватна здравна услуга,
инфраструктура - това, което всъщност цивилизована Европа би трябвало да предложи на
своите жители. Така че моят език ще бъде техният език, защото на нас ни омръзна, не на нас,
на хората всъщност, да живеят в интересни времена. Крайно време е да имаме предсказуемост
и спокоен живот, това бих казала. Ние говорим един и същ език.
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Брой думи: 229
Резюме: Сегашното правителство прикривало следите на "енергийния октопод" и то със
знанието на президента Росен Плевнелиев. Това каза в ефира на TV7 анализаторът Стефан
Гамизов.
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Заглавие: Служебният кабинет прикрива „енергийния октопод“ със знанието на
президента
Подзаглавие: Трайчо Трайков и негов заместник унищожили цяла оперативна програма
Автор:
Текст: Сегашното правителство прикривало следите на "енергийния октопод" и то със знанието
на президента Росен Плевнелиев. Това каза в ефира на TV7 анализаторът Стефан Гамизов.
Той обясни, че истинският служебен министър на икономиката не бил Асен Василев, а бившият
заместник на екс-икономист номер едно Трайчо Трайков Евгени Ангелов.
Според Гамизов Трайков и Ангелов имали за цел да унищожат Оперативната програма
"Конкурентоспособност".
Те действали така, за да може в един момент средствата от нея да отидат в шест банки и
представителите на бизнеса, вместо да получават помощ от ЕС, да теглят ниско лихвени
заеми.
Анализаторът подчерта, че финансовите институции съфинансирали въпросните кредити.
Това по негово мнение се случвало със знанието на държавния глава, който "бил изпечен в
правенето на лош бизнес в България".
Той добави, че първата фирма на Плевнелиев работела с помощта на жената на тогавашния
премиер Иван Костов.
За пореден път Гамизов каза, че президентът е от един кръг с бившия икономически министър
Лидия Шулева и бизнесмена Иво Прокопиев.
Според него трябва да има международно разследване на фирмите, купили ЕРП-та у нас, за да
се види къде отивали парите от сделките.
"Тези пари не са ли отивали в инвестиционен фонд северно от Ню Йорк и този инвеститор не е
ли инвестирал в строителство в България", попита анализаторът.
Той каза, че е разговарял неформално със службите в една европейска държава относно
сделките с ЕРП-та и очаква резултати от тези разговори.
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Връзка:
http://www.livenews.bg/Gamizov--Asen-Vasilev-e-pionka--realniyat-ministar-e-EvgeniAngelov-49158
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Резюме: „Реалният министър на икономиката и енергетиката е Евгени Ангелов. Сегашният е
пионка, защото не можеше да бъде поставен другият“. Това обяви Стефан Гамизов в
предаването „Факторът Кошлуков“ по TV7.
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Заглавие: Гамизов: Асен Василев е пионка, реалният министър е Евгени Ангелов
Подзаглавие: Енергийният експерт хвърли нова бомба в телевизионния ефир
Автор:
Текст: „Реалният министър на икономиката и енергетиката е Евгени Ангелов. Сегашният е
пионка, защото не можеше да бъде поставен другият“. Това обяви Стефан Гамизов в
предаването „Факторът Кошлуков“ по TV7.
„Ангелов като заместник беше уволнен като заместник на Трайчо Трайков заради сериозни
опасения от поведението му. Трайков и Ангелов умишлено срутиха Оперативна програма
„Конкурентоспособност“. Умишлено не вършиха нищо две години, за да могат да се обърнат
към Европейската комисия с думите – не можахме да свършим нищо, не усвоихме парите и
тези пари да се пренасочват в друг инструмент - инициативата „Джереми“. Парите се оказаха в
6 банки и вместо хората да получават безвъзмездна помощ, започнаха да получават
нисколихвени заеми“, обясни схемата Гамизов.
Бойко Борисов освободи Евгени Ангелов края на 2011 г. Заповедта за отстраняването му от
длъжност е подписана от Борисов и е
въз основа на подадена от Ангелов молба за напускане.
Отстраненият чиновник работеше по проекта “Бургас-Александруполис”. Борисов обяви, че
България се отказва от него, а Русия заплаши правителството със съд.
„Те са образовани, интелигентни и хитри хора. Готвили са се като се върнат в България от
университетите, където учеха в чужбина, да се държат със сънародниците си като хора от
третия свят“, коментира енергийният експерт.
Гамизов бе категоричен, че „ако сме в нормална европейска държава тези момчета да са в
следствения арест“.
Стефан Гамизов хвърли още няколко „бомби“ в телевизионния ефир.
„Мрънкащият по телевизията Росен Плевнелиев е изключително „изпечен“ в лошия начин на
правене на бизнес в България. Защо не разкаже като имаше строителна фирма у нас дали
получаваше пари от съпругата на Иван Костов? Нека каже как избяга панически от България
след падането на правителството на Костов. Както и за общия бизнес интерес с Иво Прокопиев.
Те са едно цяло и се движат заедно“, обяви Гамизов.
И още. „Трябва да се направи криминално разследване кои са били консултанти на ЕРП-тата, с
кои хора са свързани, парите не са ли отишли в инвестиционен фонд в САЩ и после дали и как
са се върнали у нас“, заяви в заключение енергийният експерт.
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Заглавие: Служебният кабинет - в помощ на енергийния октопод
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Служебният кабинет вече започна покриването на следите, оставени от организираната
престъпност в бели якички, свързана с енергетиката, заяви Стефан Гамизов във "Факторът
Кошлуков"
Бях се подготвил да участвам за предстоящите избори с подкрепата на чужда християнска
организация, но организираната престъпност с бели якички в България извърши преврат с цел
да се спре излизането на бял свят на всичко, което се установяваше в комисиите в Парламента
за АЕЦ "Белене" и ЕРП-тата. Така те лишиха от възможност на гражданите да излъчат друго,
различно политическо представителство от това, което е било до сега, заяви Стефан Гамизов,
енергиен експерт във "Факторът Кошлуков".
По думите му, служебният кабинет вече е започнал покриването на следите, оставени от
организираната престъпност в бели якички, свързана с енергетиката. През седмицата в
Министерството на икономиката и енергетиката са уволнени всички хора, които са се
занимавали с еврофондовете. Това е ясна индикация за започване на прикриване на найголямата
измама,
свързана
с
еврофондове
в
България
–
Програмата
"Конкурентоспособност".
Реалният министър на икономиката и енергетиката се нарича Евгени Ангелов, съветник на
Росен Плевнелиев, а настоящият ( б. р. Асен Василев) е пионка, заяви Гамизов.
"Програмата "Конкурентоспособност" беше умишлено срутена от страна на Трайчо Трайков
и Евгени Ангелов. Парите за нея, определени за безвъзмездна помощ към българската
индустрия не бяха усвоени, а се трансформираха в Програма "Джеръми" и се оказаха в шест
банки. В резултат, хората вместо да получават безвъзмездна помощ, получават нисколихвени
кредити. Покрай тези пари банките кофинансират, което във всяка нормална Европейска
държава щеше да вкара в следствения арест изброените хора", обясни енергийният експерт.
Всичко това става със знанието на Росен Плевнелиев, който е изпечен в лошия начин на
правене на бизнес в България човек, заяви Гамизов и направи кратко обобщение на кариерата
на президента.
В заключение гостът каза, че е помолил полицейската служба на европейска държава да
разследва една от сделките за продажбата на ЕРП-тата и призова Иван Костов да отговори
пред обществото каква му е връзката с енергийната мафия в България и защо неговият
министър Петър Жотев на междуведомствен съвет определи за втора ядрена площадка в
България АЕЦ "Белене".
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Заглавие: Асен Василев ще работи с екип от четирима заместници
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Четирима заместник-министри включва екипа на служебния министър на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев.
Виолета Лорер ще отговаря за икономическия ресор с акцент върху малките и средните
предприятия. „Основната ни задача ще е да поддържаме икономическата стабилност в
страната и максимално да улесним малките и средните предприятия“, обяви Лорер и допълни,
че вече е задействана процедура за изплащане на дължими от държавата средства на
фирмите.
Ирена Младенова поема европейските програми, ще отговаря и за инвестиции, иновации и
предприемачество. „Ще направим всичко възможно да ускорим изплащането на средства по
оперативна програма „Конкурентоспособност“ и по този начин да подпомогнем фирмите.
Предстои ни работа и за популяризирането на вече отворени схеми, насочени към бизнеса,
съобщи Ирена Младенова. Една от тях предвижда кредитиране с преференциални лихви на
малките и средните предприятия с повече от 700 милиона лева, която се реализира по
инициативата Джереми. Втората схема е насочена към подпомагане на фирмите в областта на
енергийната ефективност. По нея общото финансиране е на стойност 300 милиона лева, като
при необходимост фирмите имат възможност да използват кредитен ресурс, предоставен от
ЕБВР за съфинансиране, посочи зам. министър Младенова. Като една от основните си задачи
тя открои и подготовката за европейско финансиране на българския бизнес през следващия
програмен период.
Божан Стоянов поема енергийния ресор в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. „Ще направим проверка на най-важните участници в българската енергийна система и
ще започнем промени, които да осигурят повече прозрачност в сектора“, обяви Стоянов.
По думите на министър Василев през следващата седмица ще бъдат обявени изпълнителите
на международния одит в енергетиката.
Иво Маринов ще продължи да изпълнява своите задължения като ресорен заместник министър
по туризма, обяви Асен Василев. Той обясни, че до това решение се е стигнало след среща с
туристическия бранш, който се е обединил около общите задачи за решаване в сектора, но не е
успял да стигне до консенсус по отношение на кандидатурата за заместник министър.
Асен Василев запозна представителите на медиите със свършеното от своя екип през първата
работна седмица, откакто оглавява Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
По негово настояване електроразпределителните дружества ще приведат общите условия на
своите договори в съответствие с европейките норми в бранша. Следващия петък предстои
първото заседание на Обществения съвет по енергетика към МИЕТ. Условията за неговото
структуриране са изяснени и ще бъдат публикувани в близките дни.
Мерки за енергийна ефективност в 168 обществени сгради ще бъдат реализирани със средства
от Международен фонд „Козлодуй“. Предстои сключването на договора, в който изрично ще
бъде предвиден ангажимент подизпълнителите да получат 30 на сто авансово плащане, сумите
да бъдат изплатени напълно в 30-дневен срок след приключване на работата и да бъде
разкрита гореща телефонна линия в МИЕТ, на която да се приемат сигнали за нередности при
изпълнението, обясни министър Василев.
В туристическия ресор предстои изработването на наредбите към Закона за туризма. За
максимална ефективност на работата ще бъдат сформирани работни групи с участието на
представители на туристическия бранш и държавата. Ще бъде създадена и обществена
комисия, която да разработи дългосрочна стратегия за развитие на туризма в България.
България
За личности ли искате да гласувате или за партийни листи?
Темата за мажоритарните избори е забранена в големите медии.
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Резюме: Четирима заместник-министри включва екипа на служебния министър на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев.
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Помогнете да се преборим с информационната блокада, подкрепете идеята за 100%
МАЖОРИТАРНИ избори с възможност за отзоваване на депутати:
Логото на кампанията „100% Мажоритарни избори” (кликнете върху снимката, за да я
уголемите, разпространите и разпечатате).
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