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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 29.03.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 211  
 
 
Резюме: 2.Новина  
Зам.министъра на икономиката Ирена Младенова е новия ръководител на ОП 
Конкурентоспособност. Това се налага заради необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добро условия за 
бизнеса през следващия, посочват от министерството.  
 
Текст: 2.Новина  
Зам.министъра на икономиката Ирена Младенова е новия ръководител на ОП 
Конкурентоспособност. Това се налага заради необходимостта от бързо и ефективно 
усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добро 
условия за бизнеса през следващия, посочват от министерството.  
Репортер: По-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс ще бъде осигурен чрез няколко 
промени в ОП. Предвижда се по-голяма гъвкавост по инициативата Джереми, като новия 
инструмент за съинвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата сума за инвестиция във фонд да е предварително 
осигурена от частния партньор. Сред активните дългови инструменти по инициативата 
Джереми стартиралия в началото на годината инструмент на обща стойност 380 милиона евро, 
който позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за малки и средни 
предприятия. Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност. Като чрез 
минималното и разясняване ще се осигури достъп на повече компании до средствата. 
Разработвания в момента първи вариант на ОП за периода 2014-2020 година, ще бъде 
обсъждан активно с бизнеса преди да бъде изпратен в Брюксел през май, съобщават още от 
Министерството на икономиката. Очаква се в новата ОП (..) изнасянето на несвойствени за 
администрацията дейности извън нея. Повече гъвкавост в провеждането на процедурите, ясен 
фокус и измерими цели.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: БТВ  
Предаване: Тази сутрин  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 20  
Брой думи: 2901  
 
 
Резюме: Водещ: Още веднъж Добро утро! Малко по-късно с наш репортер ще се опитаме да си 
отговорим на въпроса защо – ще включим на живо пред едно столично училище в „Лозенец” – 
денонощно дни наред родители стоят на опашка, правят някакви тетрадки и списъци, за да 
могат да запишат децата си в първи клас. Това е, оказва се, едно невероятно изпитание. По-
късно в предаването гост Сергей Станишев – по големия скандал, разгорял се вчера. 
Твърдения за масово и незаконно подслушване на кого ли не. Сега обаче да Ви представя 
нашия гост министъра на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство 
Асен Василев. Добро утро! Добре дошли!  
Асен Василев: Добро утро!  
Водещ: И на добър час! За първи път гостувате в нашето предаване. Да започнем от това дали 
имате информация за тези обиски в офисите на енергодружествата, които вчера са се 
състояли? Дори в момента на влизане и на нахлуване е било казано на служителите да не 
докосват клавиатурите, да не пипат компютрите, защото се търсят доказателства за нарушение 
на закона и за умишлено възпрепятстване на потребителите да сменят доставчика си, за 
някакъв картел.  
Асен Василев: Нямам никаква представа точно какво се случва. Това си е в правомощията на 
Комисията за защита на конкуренцията и аз се радвам, че тя се е задействала да работи в 
енергетиката.  
 
Текст: Водещ: Още веднъж Добро утро! Малко по-късно с наш репортер ще се опитаме да си 
отговорим на въпроса защо – ще включим на живо пред едно столично училище в „Лозенец” – 
денонощно дни наред родители стоят на опашка, правят някакви тетрадки и списъци, за да 
могат да запишат децата си в първи клас. Това е, оказва се, едно невероятно изпитание. По-
късно в предаването гост Сергей Станишев – по големия скандал, разгорял се вчера. 
Твърдения за масово и незаконно подслушване на кого ли не. Сега обаче да Ви представя 
нашия гост министъра на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство 
Асен Василев. Добро утро! Добре дошли!  
Асен Василев: Добро утро!  
Водещ: И на добър час! За първи път гостувате в нашето предаване. Да започнем от това дали 
имате информация за тези обиски в офисите на енергодружествата, които вчера са се 
състояли? Дори в момента на влизане и на нахлуване е било казано на служителите да не 
докосват клавиатурите, да не пипат компютрите, защото се търсят доказателства за нарушение 
на закона и за умишлено възпрепятстване на потребителите да сменят доставчика си, за 
някакъв картел.  
Асен Василев: Нямам никаква представа точно какво се случва. Това си е в правомощията на 
Комисията за защита на конкуренцията и аз се радвам, че тя се е задействала да работи в 
енергетиката.  
Водещ: Не Ви следят в течение, това не е съвместна акция по някакъв начин, който да...  
Асен Василев: Не. Комисията е независим орган. В момента, в който те стигнат до някакви 
заключения, силно се надявам, че ние ще ги получим, както и обществото.  
Водещ: Малко повече за Вас. Вие бяхте абсолютно непознато лице в момента, в който беше 
оповестен съставът на служебния кабинет. Знаем съвпадението, че сте от Хасково, както 
вашия предшественик, че сте били в хора и в едно и също училище. Какво друго?  
Асен Василев: Ами, не знам какво друго им е интересно на хората интересно. Те доста 
публикации се появиха в момента, в който влязох в служебния кабинет – къде верни, къде 
неверни. Но в общи линии дълги години живях извън страната и учих, както и работих също 
дълги години извън страната. От 2007 куфарите са ми тук, но страшно много пътувам. И се 
захванах с тази нелесна задача основно, както казах и вчера, по молба на някои приятели, 
както и след един разговор с президента.  
Водещ: Тоест, поканата е дошла през президента в случая, а не през г-н Марин Райков? 
Поканата да се включите в служебното правителство.  
Асен Василев: Да. С г-н Райков се запознахме в последствие.  
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Водещ: А вярно ли е, че... ваш бивш съдружник казва: „Той е гениален, само че е доста 
труден.” Има предвид характера Ви, по всяка вероятност. И това комплимент ли е или упрек, че 
не можете да работите в екип?  
Асен Василев: Това трябва да го кажат хората в екипа. До момента съм нямал проблеми с 
екипа, с който съм работил. Не очаквам да имам проблеми и с екипа, с който работя в 
министерството.  
Водещ: Марин Райков вчера каза, че кабинетът, служебният, е бил атакуван още преди да се 
състави. Имате ли такова чувство?  
Асен Василев: Честно казано, публикациите за мен започнаха малко по-късно, но 
предполагам, че това е защото името ми е изтекло по-късно към медиите.  
Водещ: Не е за друго. Да уточните – казахте по молба на мои приятели. Кои ваши приятели? 
Понеже думата „кръгове” и „зависимости” също се употребява в негативен оттенък към 
служебното правителство. Кои ваши приятели Ви предложиха на президента? Можете ли да 
кажете?  
Асен Василев: Нямам представа кой ме е предложил на президента и как въобще моето име е 
влязло там. Но това, което мога да Ви кажа е, че това беше едно много трудно за мен решение, 
тъй като аз имам частен бизнес, който се развива много добре и също така, както може би 
знаете, заедно с Кирил Петков и с Юлиян Николов и с още няколко приятели правим 
Харвардската програма в Софийския университет, така наречената и трябваше да се откажа 
примерно от задължението ми да преподавам там. Програмата е изключително интересна. Тя е 
по моята първа тясна специалност – икономически растеж и развитие, как да вземем една 
бедна държава и да я направим богата. И това да можем да работим със студенти в 
продължение на два семестъра точно по тези теми е изключително голяма привилегия за мен. 
Така че от една страна, както всички знаем, в българската политика никой чист не остава, откъм 
вестниците Така че беше много трудно решение и с много приятели го обсъждах и с моите 
родители, разбира се, и в крайна сметка реших, че за тези 60 дни може...  
Водещ: Може и повече да се окажат. Да изчистим два въпроса преди да влезем по същността 
на вашия ресор – енергетика и цена на ток. Споменахте образование и бизнес и споменахте, че 
и публикации са излезли. Така е. Пред мен са част от тях. Компанията Ви, вярно ли е, че е 
имала дългове за над 5 млн. Британски лири и не може да си събере вземанията от 
длъжниците, които са само за 46 000 лири? Създава се тук впечатление за неуспешност на 
вашата дейност, като президент на “Everbreath”.  
Асен Василев: Ами...  
Водещ: Затънала ли е тази компания в контекста на това, че трябва да се справяте с държава, 
която е затънала с много проблеми, особено ресора?  
Асен Василев: Дайте да Ви отговоря по един друг начин! Смятате ли, че Националният 
инвестиционен фонд на Сингапур, както и Националната научна асоциация на Сингапур биха 
инвестирали в компания, която е затънала?  
Водещ: Тоест, опровергавате тези данни, че има такива големи задължения и едва ли не е в 
катастрофално състояние?  
Асен Василев: Абсолютно.  
Водещ: добре. Другото – „Харвард”. Отново спекулации или полуистини или истини – Вие ще 
кажете. Какво точно сте завършили? Магистър, бакалавър и т. н. Тръгнаха коментари и в тази 
посока, язвителни.  
Асен Василев: Най-разнообразни, да. В „Харвард” отидох 96-а година. 2000 г. завърших с 
високо отличие бакалавър по икономика. След това работих четири години. След това се 
върнах обратно в “Harvard Business School” и “Harvard Low School”, т. е. комбинирана програма 
между MBA и докторат по право. Тази програма съм я завършил семестриално, но още не съм 
взел дипломата, тъй като не съм си предал дипломната работа. Така че не знам точно...  
Водещ: Семестриално завършил, все още без диплома, която ще си...  
Асен Василев: За магистратурата.  
Водещ: За магистратура. Иначе, бакалавър. Добре, изчистихме го този въпрос. Сега към 
мерките. Седем бяха. Честно казано, не ги помня всичките. Най-впечатляващо беше, че искате 
да отрежете 40% от зелените централи. Така ли е? Такова ли е изчислението или не е точно?  
Асен Василев: Искам да отрежа зелените централи, т. е. аз не искам да ги отрежа, а смятам, 
че трябва да се спазва законът и зелените централи, които са в неизпълнение на закона да 
бъдат спрени. По предварителни данни, тъй като голяма част от тези централи не са включени 
към ЕСО, а са включени към електроразпределителните дружества, ние ги помолихме да 
направят едни разчети каква част от централите не подават информация в реално време. 
Цифрите, които пристигнаха при нас, бяха около 40%.  
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Водещ: Ще се намали ли цената на тока, ако това неизпълнение на закона бъде използвано за 
повод те да излязат от енергийния поток?  
Асен Василев: Това може да каже само ДКЕВР.  
Водещ: Не ги ли питахте, доколкото вашата дейност е тясно свързана и тези мерки, които ще 
бъдат приложени, имат значение за крайния потребител?  
Асен Василев: Значи, много е важно да се разбере, че това изключване е временно – докато 
това неизпълнение на закона приключи. Тоест, то има за цел наистина да стабилизира 
системата и да даде възможност да започнем да прилагаме „Трети либерализационен пакет”. В 
момента, в който започнем да прилагаме „Трети либерализационен пакет”, трябва много 
внимателно да се балансират зелената енергия с нормалната енергия, която влиза в системата 
– как ще бъдат направени борсите, как ще бъде направен балансиращият пазар, така че 
системата да стане стабилна и вече максимално ефективна.  
Водещ: Изненада ме следното, следната мярка – да се спре ограничението за износ на ток към 
Турция. Ще Ви помоля след малко да го уточните защо въобще има такова ограничение, 
защото четох следните данни – имаме мощности около 12 000 мегавата, потреблението в 
страната е към 4 700. В началото на март дори имаше 3 500 – много малко потребление. Износ 
имаме само 300 мегавата. Тоест, имаме едни излишни 7 000 мегавата, ако всички централи са 
включени и работят. Защо въобще има ограничение за износ? И вярно ли е, че имаме внос?  
Асен Василев: Доколкото знам, внос няма в момента към системата. А ограничението за износ 
е чисто техническо, тъй като турската система в момента се настройва заедно към 
европейската система. Това се контролира от Европейския системен оператор и в момента има 
ограничена пропускаемост между европейската и турската система. И нашият системен 
оператор работи с европейския системен оператор да види тази пропускаемост дали може да 
бъде вдигната.  
Водещ: Какво значи това? Няма достатъчно кабел, който да успее да поеме тези количества, 
така ли? Далекопровод.  
Асен Василев: Кабел има за 1 200 мегавата, но има ограничение за 266 мегавата износ към 
Турция, което идва от това, че двете системи трябва да се синхронизират. Това е чисто 
техническа синхронизация, която тече и се надяваме да може да бъде вдигнат този лимит.  
Водещ: успяхте ли да разберете защо има енергия – пак се връщам към част от зелената 
такава – на цена за 699 лева за количество, което в същия обем, произведен от АЕЦ 
"Козлодуй", е 44 лева? Нормално ли е да е такава разликата – едно и също нещо да струва 699 
и 44?  
Асен Василев: Тук ме попитахте два въпроса, а единият въпрос е защо има такава енергия. 
Защото има решение на Народното събрание.  
Водещ: Това го знаем и въобще на изискване, европейско, за количествата и обемите, които да 
се достигнат.  
Асен Василев: Има европейско изискване за количествата и обемите. Цената е фиксирана от 
българското Народно събрание.  
Водещ: Тази цена – 699.  
Асен Василев: Цените по възобновяемите източници, като цяло. А що се отнася дали това е 
нормално или не е нормално – когато се направи преглед на системата, мисля, че всички 
граждани ще могат да си направят изводите.  
Водещ: Може ли да се променят тези цени, когато едни инвеститори са започнали да играят по 
тези правила и са изградили централи, които произвеждат на тази висока цена или това ще е 
лавина от дела, които ще загубим и ще ни излезе още по-скъпо?  
Асен Василев: Абсолютно много внимателно трябва да се пипа в системата, за да не влизаме 
в казуси и да ни съдят и след това да трябва да плащаме не само цените, а и всички неустойки 
плюс лихви, плюс разходи по делата. Тоест, каквито и мерки да се предприемат в системата, те 
трябва да бъдат така предприети, че да не бъдат атакуеми в съда, т. е. те трябва да бъдат 
изцяло в рамките на европейските регулации и на закона и това всъщност е може би най-
трудната задача пред нас, тъй като няма парламент, който да промени законовите правила. 
Тоест, в рамките на тези правила трябва да се намерят абсолютно всички резерви по 
системата и да се предприемат всички законови мерки.  
Водещ: Сега тази сложна история с думичката либерализация на пазара придоби в един 
момент леко шизофренни измерения, защото чухме противоречиви сигнали. От една страна ни 
се обяснява, че либерализацията и ако може да го преведем така, конкуренцията и 
възможността за такава при електроенергията би трябвало да доведе до намаляване на 
цените. За крайния потребител говорим. От друга страна шефката на ДКЕВР и доскорошен 
зам.-министър на икономиката и енергетиката, ако не бъркам, г-жа Евгения Харитонова казва, 
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че това би довело до неимоверен скок на тока, че това ще задължи доставчиците да осигурят 
много инвестиции. Коя е истината – либерализацията ще намали или ще повиши цената на 
тока, според вас?  
Асен Василев: Много зависи от това как ще я направим. Либерализацията принципно в пазари, 
които са балансирани наистина води до първоначално повишение на цената, след това до 
намаление. Нашият пазар обаче не е балансиран. Нашият пазар има свръхмощности за 
производство и както и вчера заявих, ние не използваме най-евтините от тези мощности, тъй 
като имаме дългосрочни договори, които са над клиринговата цена на пазара, т. е. над 
нормалната пазарна цена. Тоест, ако либерализацията се направи така, че всъщност пазарните 
изкривявания да бъдат минимизирани или извадени напълно, тогава може да се стигне дори и 
до намаление на цената на тока. Ако тя се направи по неправилен начин, може да се получат 
всички тези негативни последствия. Това е в един средносрочен план. В краткосрочен план, тя 
трябва да се прави много плавно, така че да няма сътресения нито за различните играчи по 
системата, нито за гражданите.  
Водещ: А каква е тази история със зам.-министър Иво Маринов? Първо имаше съобщение, че 
е отстранен, след това туристическият бранш скочи в негова защита, пак е назначен. Каква е... 
какви са Ви взаимоотношенията? И върнат ли е той под натиск и въпреки вашето нежелание да 
работите с него на поста си?  
Асен Василев: Иво Маринов е зам.-министър в оставка, както и премиерът обяви. 
Туристическият бранш поиска да работи с него. Премиерът съответно не прие оставката. Той 
си работи като зам.-министър в оставка.  
Водещ: Проблем има ли личен между Вас и това натрапено ли Ви беше с цел да се избегне 
конфликт?  
Асен Василев: Не. Аз вярвам на туристическия бранш и щом те смятат, че г-н маринов е най-
подходящият човек за поста, аз съм готов да им се доверя.  
Водещ: Малкият и средният бизнес. Хората казват – направо е убит, разбит и е в изключително 
тежко състояние. Има много обещания, сега се надпреварват в партийните си платформи да ни 
обещават, че ще заработи. А нещо краткосрочно, което в момента може да даде глътка въздух?  
Асен Василев: А, много се радвам, че ме попитахте този въпрос. Започваме една много 
масирана кампания. Искам да използвам и момента в студиото на BTV да кажа на всички хора 
от малкия и средния бизнес за една мярка “Jeremie II”, която вече е пусната по търговските 
банки, с която те могат да получават заеми на половин лихва и тези заеми са специално за 
малки и средни предприятия и могат да се ползват не само за инвестиции, а и за оборотен 
капитал.  
Водещ: Ваша фирма ползвала ли е подобен инструмент?  
Асен Василев: Не, не сме ползвали.  
Водещ: Не.  
Асен Василев: Другото, което искам да кажа, е, че по тази мярка има заделени 380 млн. Евра. 
Тоест, малкият бизнес в момента има достъп до 380 млн. евра. Моля Ви, идете по банките и ги 
вземете!  
Водещ: Вдигате ли си мобилния телефон?  
Асен Василев: винаги.  
Водещ: Дори и когато ви звъни премиерът?  
Асен Василев: Разбира се.  
Водещ: За кого се отнасяше вчера тази забележка, разбрахте ли? тя направи впечатление на 
репортерите.  
Асен Василев: Ами, според мен, г-н Райков най-добре може да отговори.  
Водещ: Не е за Вас?  
Асен Василев: Доколкото знам, не.  
Водещ: добре. Имаше сигнал от Яне Янев за Вас и за още един член на правителството за 
нередност. Изчистен ли е? И за какво става дума?  
Асен Василев: Доколкото разбрах, това беше много смешно. Писмото, което пристигна при 
мен, има разпечатка от сайта на “Everbreath”, където още не са махнали думичката „президент” 
и се казва, че...  
Водещ: Тоест, за участие в търговско дружество ли? Това ли е проблемът?  
Асен Василев: Това е проблемът.  
Водещ: Напуснали ли сте?  
Асен Василев: Напуснал съм. И акциите ми, както обясних и вчера, са сложени In Trust, т. е. те 
не се управляват пряко от мен, а се управляват от адвокатите.  
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Водещ: Пак да Ви върна на тема енергетика, но вече с друг оттенък. Изтичат ли близо половин 
милиард годишно – такива твърдения има – в черни дупки в българската енергетика? За скъпи 
ремонти на стари мощности, които се държат умишлено в лошо техническо състояние и 
морално остарели, за да могат да се възлагат ремонти и обществени поръчки на едни и същи 
фирми, които ги дават на подизпълнители, а абсолютната стойност е една трета от това, което 
се получава, като сума за поддръжка. Имате ли такава информация?  
Асен Василев: Ами, в момента в големите дружества влиза Агенция държавна финансова 
инспекция. Тяхна основна задача е да погледне точно за такива злоупотреби.  
Водещ: Има ли такива данни, сигнали при Вас?  
Асен Василев: както видяхме с г-н Янев, данни и сигнали има за всекиго на всички места, така 
че докато не се произнесе компетентен орган, няма какво да говорим по въпроса.  
Водещ: искате да изчакате. Добре. Пожелавам Ви успех! Имам, разбира се, и други важни 
въпроси. Ще Ви каним отново. Кога... Може би с това да завършим. Кога да очакваме 
въпросната партньорска проверка? Марин Райков каза, че това не е одит или ревизия, но 
партньорската проверка, за която помолихте Брюксел да Ви съдейства да бъде оповестена. 
Някакъв срок поставен ли е?  
Асен Василев: Ние оповестихме. Екипът на двата директората, двете дирекции, генерални, от 
Европейската комисия трябва да дойде тук не тази седмица, тъй като е католическият 
Великден, а следващата седмица.  
Водещ: И резултат кога се чака? Като дойдат, те ще проверяват нещо.  
Асен Василев: Да. Ами, в момента, в който екипът дойде и започне да проверява, ще можем 
да видим съответно и колко бързо може да има резултати. А това, което ще Ви кажа, е, че 
имаме насрочена среща в края на април с двамата комисари, г-жа Захариева и аз в Брюксел.  
Водещ: Пожелаваме ви успех! Ще Ви каним отново, когато има новини и някакви нови данни, 
особено ако те засягат крайния потребител и цената. Много е отговорен ресорът ви, защото 
всъщност всички бунтове и сътресения тръгнаха от едни сметки за ток, а накрая лавината, 
видяхте, какво... до какво доведе.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 12.00 часа  
Продължителност в мин.: 1,30  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: 3.Новина  
Министърът на икономиката и енергетиката Асен Василев приветства започналата вчера 
проверка на КЗК в ЕРП-тата. Пред БТВ Тази сутрин министърът подчерта, че кабинетът ще 
работи много внимателно по либерализацията и реформите в енергетиката, за да няма тежки 
сътресения в системата. Кабинетът внимателно проучва дългосрочните договори за изкупуване 
на скъп от частните централи.  
 
Текст: 3.Новина  
Министърът на икономиката и енергетиката Асен Василев приветства започналата вчера 
проверка на КЗК в ЕРП-тата. Пред БТВ Тази сутрин министърът подчерта, че кабинетът ще 
работи много внимателно по либерализацията и реформите в енергетиката, за да няма тежки 
сътресения в системата. Кабинетът внимателно проучва дългосрочните договори за изкупуване 
на скъп от частните централи. На първо време около 40 на сто от мощностите за зелен ток ще 
бъдат временно ограничени, защото не подават в реално време задължителните по закон 
данни за произвежданото от тях електричество. Износът на скъп български ток към Турция пък 
може да започне в големи обеми едва след като приключи синхронизирането на българската 
енергийна мрежа с тази на турската страна.  
Асен Василев: Абсолютно много внимателно трябва да се пипа в системата, за да не влизаме в 
казуси да ни съдят и след това да трябва да плащаме не само цените, а и всички неустойки 
плюс лихви, плюс разходи по делата. Т.е.каквито и мерки да се предприемат в системата, те 
трябва да бъдат така предприети, че да не бъдат атакувани в съда. Т.е. те трябва да бъдат 
изцяло в рамките да европейските регулации и на закона. И това всъщност е може би най-
трудната задача пред нас, тъй като няма парламент, който да промени законовите правила.  
Водещ: Енергийният министър призова малкият и среден бизнес да се възползва от 
осигурените по европрограма Джереми 2 кредити на половин лихва. В банките за 
предприемачите има 380 млн.евро.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Дарик кафе  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 7  
Брой думи: 739  
 
 
Резюме: Водещ: 9 и 44 минути в „Дарик кафе”. Сега преди питанката на Драго ще Ви 
запознаем с едно интересно изследване на Българския икономически форум. Макар че в него 
се казва, като извод, че макар фирмите да искат да инвестират в повишаване на 
квалификацията на служителите си, често изобщо не се престрашават да кандидатстват за 
финансиране за средства от Европейският социален фонд, т. е. по програмите „Човешки 
ресурси” и „Конкурентоспособност”. Изследването на Българския икономически форум е 
показало, че около 82,4 на сто от микро, малките и средни фирми дори нямат полза от 
програмата заради начина, по който е разписана. Още подробности от Марта Младенова.  
 
Текст: Водещ: 9 и 44 минути в „Дарик кафе”. Сега преди питанката на Драго ще Ви запознаем с 
едно интересно изследване на Българския икономически форум. Макар че в него се казва, като 
извод, че макар фирмите да искат да инвестират в повишаване на квалификацията на 
служителите си, често изобщо не се престрашават да кандидатстват за финансиране за 
средства от Европейският социален фонд, т. е. по програмите „Човешки ресурси” и 
„Конкурентоспособност”. Изследването на Българския икономически форум е показало, че 
около 82,4 на сто от микро, малките и средни фирми дори нямат полза от програмата заради 
начина, по който е разписана. Още подробности от Марта Младенова.  
Репортер: В повечето микро и малки фирми няма обособен отдел и дори няма специален 
човек, който да се занимава с човешките ресурси. Обикновено тази функция се изпълнява от 
ръководителя на фирмата. Ако компанията се е развила с помощта на чужд капитал, обаче се 
прилагат практиките на компанията-майка в другата страна. Според Румяна Драганова, която е 
експерт в консултантска фирма, при освобождаването на позиция в дадена компания най-често 
се търси подходящ служител, който вече работи във фирмата и ако няма такъв, по-скоро се 
залага на приятел или познат. Чак когато такъв човек не може да бъде намерен, се прибягва до 
интернет обяви. Съвсем малка част от работодателите подават информация в бюрата по 
труда. По отношение на плащането най-често фирмите избират:  
Румяна Драганова: Фиксирани възнаграждения плюс периодични бонуси, според цялостните 
постижения на фирмата, т. е. фирмата не повишава заплатата, тъй като функционирайки в по-
рискови икономически условия, не могат да си позволят, грубо казано, дори и да фалират. Но в 
моментите, в които има възможност, те разпределят периодично бонуси на служителите. 
Другият вариант на възнаграждение, но той е по валиден за сферата на търговията или за 
някои длъжности в рамките на фирмата – възнагражденията са фиксирани суми и се 
разпределя комисионна за постигнатите лични резултати. Все още остава голям делът на 
фирмите, които използват системата на фиксираните суми. Това са предимно 
микропредприятия и малки фирми. Споменавам го изрично, тъй като се счита, че това е 
система за формиране на трудовото възнаграждение, която не мотивира обективно служителя, 
тъй като независимо колко и как работи той, всъщност възнаграждението е такова.  
Репортер: Въпреки че фирмите имат нужда от специалисти, които знаят езици, трудно си 
позволяват да инвестират в обучението им. Затова, когато се подбира персонал, се 
предпочитат хора, които вече говорят съответните чужди езици. Най-често и тестовете за 
кандидатите са именно за езиковата им подготовка. Ако инвестират в обучение, то е за 
специфичния софтуер на фирмата, като то се провежда от по-опитен служител. Кандидатстват 
ли фирмите за европейските пари, които са предназначени за повишаване на квалификацията 
на техните служители?  
Румяна Драганова: Оказва се, че огромна част от фирмите от извадката, 82,4%, не са 
кандидатствали въобще с проекти към Европейския социален фонд, а една малка част от 
фирмите в извадката, 11,8%, имат одобрени проекти. Това са фирми с чуждестранно участие. И 
други 5,8% са кандидатствали, но предложенията им са били отхвърлени. А запитани дали 
предоставят програмите с европейско финансиране възможности на фирмите в сферата на 
човешките ресурси, получените отговори са, като цяло, положителни, което е странно в 
контекста на ниската активност, което говори, че всъщност фирмите имат информация и 
смятат, че има такива възможности, но проблемът е другаде.  
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Репортер: Според консултанта Евгени Иванов, голяма част от критериите, заложени в 
програмите, по-скоро пречат отколкото да помагат на фирмите.  
Евгени Иванов: Проблемът е, че възможностите, които се предоставят, не винаги са достъпни 
за предприятия, които имат по-малко от 20 или 30 души по простата причина, че Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" предоставя основно добри възможности за по-
големите компании, тъй като има ограничения в различните грантови схеми по отношение на 
количеството финансиране, което може да получи едно лице в рамките на проект. Ако говорим 
за най-интересните грантови схеми, а именно тези, свързани с обучението на персонала, там е 
ограничено до около 900 – 1 000 лева. Тоест, ако едно предприятие има десет души персонал, 
то получава 10 000 лева финансиране, което се оказва неефективно икономически за цялото 
управление на проекта, защото той ако бъде 12 месеца и получи 10 000 лева и съответно 
трябва да провеждаш проекта по правилата, както се изисква по Оперативната програма, се 
оказва, че накрая на теб ще ти струва много повече отколкото, ако платиш обучението със 
собствен ресурс.  
Репортер: В рамките на проекта е проучен и италианския опит за повишаване на 
квалификацията на служителите чрез европейски пари. Експертите се надяват гласът им да 
бъде чут при изработването на следващата Оперативна програма.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 22.30 часа  
Продължителност в мин.: 1  
Брой думи: 248  
 
 
Резюме: 4.Новина  
Подкрепа за българския производител обеща тази вечер министърът на икономиката Асен 
Василев. Той поясни, че първата крачка вече е направена със старта на програмата „Джереми 
2”. Тя цели да финансира малкия и среден бизнес у нас с кредити на половин лихва. 
Икономическият министър обеща, че в най-скоро време държавата ще започне да се разплаща 
с малките и средните предприятия.  
Програма „Джереми 2” ще даде възможност на търговските банки, които се включат в нея да 
отпускат кредити на двойно по-ниска лихва. Това означава, че от 8% лихвата ще падне на 
около 4. Кредитите, които ще бъдат предоставени са в размер на 380 млн. евро. Министърът 
обясни, че тези средства, освен че ще подпомогнат инвестиционни проекти, са и оборотен 
капитал.  
Асен Василев: Знам, че държавата не винаги е подкрепяла българското производство. Знам 
също така колко трудно е на един малък бизнес да си стъпи на краката и да си свърши добре 
работата. Искам да използвам този повод да кажа, че за малкото време, което имаме в 
министерството, ще направим всичко възможно да подкрепим българския бизнес.  
Министър Василев похвали българските стоки и отличи със „Златна мартеница” най-успешните 
производители у нас.  
Асен Василев: Изключително много се радвам, че имаме производители, които произвеждат 
стоки, които са на високо европейско и на световно равнище.  
С приза бяха отличени българска козметична фирма, инвестирала 12 млн. в нов завод през 
миналата година, фирма за производство на интериорни елементи, създала 450 работни места 
и завод за хляб, модернизирал производството си.  
БНТ, новини в 22.30 часа, 28.03.2013 г.  
 
Текст: 4.Новина  
Подкрепа за българския производител обеща тази вечер министърът на икономиката Асен 
Василев. Той поясни, че първата крачка вече е направена със старта на програмата „Джереми 
2”. Тя цели да финансира малкия и среден бизнес у нас с кредити на половин лихва. 
Икономическият министър обеща, че в най-скоро време държавата ще започне да се разплаща 
с малките и средните предприятия.  
Програма „Джереми 2” ще даде възможност на търговските банки, които се включат в нея да 
отпускат кредити на двойно по-ниска лихва. Това означава, че от 8% лихвата ще падне на 
около 4. Кредитите, които ще бъдат предоставени са в размер на 380 млн. евро. Министърът 
обясни, че тези средства, освен че ще подпомогнат инвестиционни проекти, са и оборотен 
капитал.  
Асен Василев: Знам, че държавата не винаги е подкрепяла българското производство. Знам 
също така колко трудно е на един малък бизнес да си стъпи на краката и да си свърши добре 
работата. Искам да използвам този повод да кажа, че за малкото време, което имаме в 
министерството, ще направим всичко възможно да подкрепим българския бизнес.  
Министър Василев похвали българските стоки и отличи със „Златна мартеница” най-успешните 
производители у нас.  
Асен Василев: Изключително много се радвам, че имаме производители, които произвеждат 
стоки, които са на високо европейско и на световно равнище.  
С приза бяха отличени българска козметична фирма, инвестирала 12 млн. в нов завод през 
миналата година, фирма за производство на интериорни елементи, създала 450 работни места 
и завод за хляб, модернизирал производството си.  
БНТ, новини в 22.30 часа, 28.03.2013 г.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 30.03.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 421  
 
 
Резюме: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джереми 2", които са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, заяви вчера 
по Би Ти Ви министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете и ги вземете, призова 
той.  
 
Заглавие: Асен Василев: Има 380 млн. евро с половин лихва, моля да ги вземете  
Подзаглавие: Ще улесняват достъпа до средства по програма "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джереми 2", които са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, заяви вчера 
по Би Ти Ви министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете и ги вземете, призова 
той.  
"Джереми 2" действа от началото на тази година и се финансира съвместно от ЕК и банките 
партньори. Това давало възможност не само лихвите, но и таксите и комисионите да бъдат 
намалени наполовина. И ако при стандартни условия кредит се дава с лихва 7-8%, по 
"Джереми 2" тя пада на 3,5-4%. По програмата има отрасли, които не се финансират - като 
например селско стопанство, рибарство, въгледобив, хазартни дейности, производство и 
търговия с оръжие.  
Според данни на министерството на икономиката имало голям интерес към програмата и вече 
били отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 
3 и 7%.  
От банките също отчитат, че фирмите проявяват голям интерес към кредитите по схемата. Най-
много се търсели заеми за оборотни средства.  
От министерството на икономиката съобщиха още, че зам.-министър Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП  
"Конкурентоспособност". За по-добро усвояване на средствата щели да бъдат направени 
промени за по-лесен достъп на фирмите.  
Като например по "Джереми" ще има нов инструмент, който ще позволява решението за 
инвестиция да се взема за конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума във 
фонда да е предварително осигурена от частния партньор.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност. По нея са получени повече от 80 
проектни предложения, като интересът се засилвал от началото на 2013 г. Министерството 
активизирало работата с всички партньори по проекта - ЕБВР, участващите банки и 
консултанти за максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече 
компании до средствата за енергийна ефективност. Те са 150 млн. евро от ЕС, а още толкова 
могат да отпуснат участващите банки за мостово финансиране.  
В момента се разработвал и първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г., който 
щял да бъде изпратен в Брюксел през май. Очаквало се в новата оперативна програма да бъде 
по-широко застъпено изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, 
повече гъвкавост при процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на министерството 
щял да работи и за максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително 
достъпа на компаниите до финансовия ресурс на програмата.  
***  
Текст под снимка:  
Министърът на икономиката Асен Василев отправи молба към малките и средните предприятия 
да отидат да вземат 380 млн. евро, които ги чакали в банките по програмата "Джереми 2".  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 3  
Брой думи: 610  
 
 
Резюме: Някаква форма на шизофрения е завладяла служебния кабинет. Уж "експертите", 
назначени от президента, обещаха да работят в подкрепа на бизнеса и най-вече на малките и 
средните предприятия, а действията им показват точно обратното. Без публични обяснения и 
консултации министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев е отстранил 
ръководителя на управляващия орган на оперативната програма "Конкурентоспособност" Кирил 
Гератлиев. Така всички плащания по европроектите на фирмите се блокират поне за няколко 
седмици, докато минат свързаните с това уволнение административни процедури. Спира и 
подписването на нови договори.  
 
Заглавие: Блокаж на програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Някаква форма на шизофрения е завладяла служебния кабинет. Уж "експертите", 
назначени от президента, обещаха да работят в подкрепа на бизнеса и най-вече на малките и 
средните предприятия, а действията им показват точно обратното. Без публични обяснения и 
консултации министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев е отстранил 
ръководителя на управляващия орган на оперативната програма "Конкурентоспособност" 
Кирил Гератлиев. Така всички плащания по европроектите на фирмите се блокират поне за 
няколко седмици, докато минат свързаните с това уволнение административни процедури. 
Спира и подписването на нови договори.  
Заповедта на министър Василев е от 22 март, но малцина, освен пряко засегнатите, разбраха 
за нея. Информация за този ключов кадрови ход дори не се появи и в медиите. Единствено на 
сайта на програмата бе публикувано съобщение, в което се казва, че ръководител на 
управляващия орган ще бъде заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Ирена Младенова. Съобщението за нейното назначение бе огласено едва след седмица - на 29 
март. Обяснения от сорта, че е нормално заместник на Василев да поеме 
"Конкурентоспособност", пък са странни, защото всички останали оперативни програми се 
ръководят от съответните директори на дирекции във ведомствата, а не от заместник-
министри.  
В случая Кирил Гератлиев остава директор на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в икономическото министерство, но решенията за проектите на бизнеса 
ще взема Ирена Младенова. Ако й стигне времето - мандатът й изтича след по-малко от 30 
работни дни, а съгласувателните и административните процедури по назначаването й за шеф 
на програмата ще "изядат" голяма част от това време.  
Със сигурност подобна рокада нямаше да представлява проблем, ако се бе случило, да речем, 
миналата година. Но сега, когато трябва да се работи на изключително високи обороти, за да 
се подпомогнат фирмите и да се усвоят европарите, подобно стопиране на процеса е напълно 
нелогично. Поставя се под въпрос и подготовката на следващото издание на програмата за 
периода от 2014-а до 2020 година. По-неприятното е, че има голяма вероятност вакуумът в 
управлението на тези пари да продължи по-дълго. Каквото и да се случи след 12 май, едва ли 
г-жа Младенова ще запази поста си, което пък означава, че "Конкурентоспособност" пак ще 
остане без ръководител. Всяко ново назначение, дори ако става дума за най-големия експерт, 
неминуемо ще вкара бизнеса в пореден период на безвремие.  
Съзнателни или не, на практика действията на служебната власт показват, че целта не е 
фирмите да получат безвъзмездната европейска помощ, а точно обратното - парите по 
"Конкурентоспособност" да не се усвояват. Има мотив за подобен ход - с няколко совалки до 
Брюксел неизползваните средства лесно могат да се прехвърлят към инициативата "Джереми". 
На подобни маневри веднъж вече станахме свидетели през 2012 година. А и направи 
впечатление, че министър Василев и заместничката му Младенова от няколко дни усилено 
подтикват фирмите да вземат кредити по линия на "Джереми", но не и да подават проекти за 
безвъзмездно финансиране.  
Макар че разликата между "безплатните" европари и кредитите е твърде голяма, подобна 
трансформация на програма "Конкурентоспособност" (каквото по същество представлява 
прехвърлянето на пари към "Джереми") би била приемлива, ако рекламираните 
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преференциални лихви и ниски обезпечения бяха реални. В публичното пространство все по-
усилено се говори, че обявените в рекламните клипове и брошури условия по кредитите на 
"Джереми" нямат нищо общо с реалните, които банките съобщават при запитване. Оплаквания 
на десетки бизнесмени могат да се видят под всички статии и информации за тази инициатива. 
До редакцията на в. "БАНКЕРЪ" също стигнаха сигнали за драстично разминаване между 
обявените лихвени проценти и исканите обезпечения и предложените при преговорите 
стойности. Най-красноречивото доказателство за това, че има някакъв проблем с "Джереми", е 
критичното ниво на използване на 700-те милиона, предоставени на финансовите институции. 
По последни данни за изминалата година, откакто реално работят схемите за кредитиране, са 
употребени едва 10 на сто от средствата.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 3  
Брой думи: 317  
 
 
Резюме: Независимо от увеличаващия се брой фалиращи малки и средни предприятия и 
забатачената програма "Конкурентоспособност" българските чиновници решиха да се похвалят 
пред Брюксел, че секторът не само излиза от кризата, но и значително е подобрил 
финансовото си състояние. За растежа му през 2012-а се говори в изпратен до Европейската 
комисия доклад от експерти на икономическото министерство.  
 
Заглавие: Реанимираха на хартия малкия бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Независимо от увеличаващия се брой фалиращи малки и средни предприятия и 
забатачената програма "Конкурентоспособност" българските чиновници решиха да се 
похвалят пред Брюксел, че секторът не само излиза от кризата, но и значително е подобрил 
финансовото си състояние. За растежа му през 2012-а се говори в изпратен до Европейската 
комисия доклад от експерти на икономическото министерство.  
Подобни "отчети" се правят всяка година, като част от ангажиментите на страната по 
прилагането на европейския акт за малкия и средния бизнес, приет от всички членки на 
общността още през 2008 година. Не е ясно обаче какви точно данни са ползвали 
министерските служители, след като по информация от бранша само за миналата година 
фалиралите малки и средни фирми са повече от 36 хиляди. Повалила ги е кризата и лошата 
икономическа среда, обясни през седмицата председателят на съюза "Произведено в 
България" Лукан Луканов.  
Промяната, според предприемачите, трябва да тръгне от разделянето именно на 
мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма. Към него и сега има агенция, 
която да е в тяхна подкрепа, но тя се прослави най-вече със скандали и поставянето на 
всевъзможни спънки. Вместо да подобрява бизнес средата, администрацията я е влошила 
многократно, смятат представителите на малкия бизнес. Те настояват напълно ненужната 
структура да бъде закрита и на нейно място да се създаде специално ведомство за малките и 
средните компании. Сред техните предположения е и създаването на кредитно-гаранционен 
фонд с участието на държавата, който да гарантира заемите на предприятията при 
реализирането на европейски проекти. За целта били необходими около 25-30 млн. лева. 
Освен с това можело да се въведат и различни правила за плащане на ДДС за малките и 
големите на пазара, както и да се промени начинът на изчисляването на такса "смет" на базата 
на реалното количество битов отпадък, а не според процент от балансовата и данъчната 
оценка на дружествата.  
Сред най-големите проблеми обаче отново бяха посочени нагласените търгове и завишените 
правила за участие, които допускат само определени играчи до държавните пари.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 32  
Брой думи: 1085  
 
 
Резюме: Амбицията на президента Росен Плевнелиев да изгради технологичен парк в 
столицата започна да се реализира с все по-бързи темпове, особено след като управлението 
на страната премина в неговите ръце. Не минаха и два месеца, откакто "София тех парк" 
получи 50 млн. евро от програмата "Конкурентоспособност" и вече са поръчани нова 
компютърна и офис техника, операционни системи и софтуерни пакети. Чакат се канцеларските 
материали, обявени са и конкурси за консултанти и охранители. Всичко това се случва накуп 
седмица след назначаването на служебното правителство.  
 
Заглавие: Президентът "помпа" технопарка си  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Амбицията на президента Росен Плевнелиев да изгради технологичен парк в столицата 
започна да се реализира с все по-бързи темпове, особено след като управлението на страната 
премина в неговите ръце. Не минаха и два месеца, откакто "София тех парк" получи 50 млн. 
евро от програмата "Конкурентоспособност" и вече са поръчани нова компютърна и офис 
техника, операционни системи и софтуерни пакети. Чакат се канцеларските материали, 
обявени са и конкурси за консултанти и охранители. Всичко това се случва накуп седмица след 
назначаването на служебното правителство.  
За наемането на специализирани консултанти например, които да предоставят услуги по 
финансови и административни въпроси в периода 12 август 2013-а - 30 септември 2015 г., са 
предвидени 216 хил. лв. без ДДС. По-внимателното разглеждане на документацията обаче 
разкрива, че реално ще бъде ангажиран само един-единствен ключов експерт. Именно той ще 
дава съвети, ще подготвя изискванията за провеждане на тръжни процедури, ще прави анализи 
и становища по определени въпроси и т.н. Ангажимент на въпросния експерт ще е да бъде на 
разположение в офиса на "София тех парк" най-малко 120 часа месечно, като изрично се 
посочва, че ще му се плаща само за свършена работа.  
Желаещите да се заемат с тази дейност могат да подадат документи най-късно до 9 май, като е 
необходимо да докажат поне пет изпълнени договора и 600 хил. лв. оборот за последните три 
години. В същия срок може да се кандидатства и по другата обществена поръчка на ИТ 
центъра - за наемането на правни консултанти. В този случай предвидените пари за хонорари 
са около 370 хил. лв., като услугите отново ще се предоставят от 12 август 2013-а - 30 
септември 2015-а, но ще се разчита на поне двама адвокати с дългогодишен опит и един 
ръководител на екипа.  
Далеч по-интересни стават нещата при процедурата за денонощна въоръжена охрана и 
контрол на пропускателния режим в "София тех парк". За тази цел са заделени цели 750 хил. 
лв., при все че технологичният център все още съществува само на хартия. Вярно, че пазачите 
ще работят две години, само че и така сумата не е никак малка. От самото начало охраната ще 
се извършва от четири денонощни стационарни поста, един мобилен патрул с високопроходим 
автомобил и два поста със стражеви кучета. Всички екипи ще бъдат въоръжени с бойни 
огнестрелни оръжия. Съответно от кандидатите ще се изисква максимално допустимият от 
закона (в конкретния случай) праг за оборот - 2.25 млн. лева. Също така те ще трябва да 
притежават валидна застраховка "Професионална отговорност" с лимит не по-малък от 150 
хил. лв. за едно застрахователно събитие. Както в предишните две процедури и в тези 
документи за участие ще могат да се подават до 9 май.  
Други близо 330 хил. лв. са приготвени за закупуването на всевъзможни офис консумативи и 
канцеларски материали - копирна хартия, лепящи листчета, тетрадки, тефтери, различни 
счетоводни бланки, химикалки, моливи, острилки, класьори, папки, батерии и дори кърпички за 
LCDекрани. Около 18 хил. лв. от цялата сума ще отидат за храни и напитки, предимно кафе, 
чай и вода. А тоалетната хартия, сапунът, ароматизаторите и чувалите за смет ще струват 9 
хил. лева.  
Междувременно в технологичния парк би трябвало да е пристигнало поръчаното през 
февруари офис оборудване. Тогава изпълнителният директор на дружеството Елица 
Панайотова обяви, че иска да закупи 11 преносими компютъра (един от които с много по-добри 
параметри от останалите), сървър, маршрутизатор, безжичен рутер и четири копирни машини. 
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В списъка бе включен и необходимият софтуер (от "Майкрософт") за работа на устройствата. 
Но кога и с кой е подписан договорът за доставка, няма как да разберем, тъй като процедурата 
за избор на фирма бе от вида "публична покана" без открит конкурс.  
По всяка вероятност вече е подписано и споразумението със застрахователя на "София тех 
парк". Той също се търсеше с публична покана, като в заданието бе записано, че ще се правят 
полици "Трудова злополука на служители" (20-30 души) и "Имуществена застрахова на сгради, 
покрити рискове: пожар, природни бедствия и земетресение" (с балансова стойност около 5 
млн. лв.).  
Все още обаче не е приключила процедурата за осигуряване на самолетните билети за парка 
през следващите две години. Предвиденият бюджет е 300 хил. лв., нищо че на щат в 
дружеството (по данни от ДАКСИ) се водят шест човека, от които трима директори - Елица 
Панайотова, Николай Дончев и Владимир Пеневски. Друга любопитна подробност е, че в 
документацията не е записано докъде точно ще летят служителите. Явно и те самите още не 
знаят, тъй като посочването на дестинациите е обичайна практика при поръчките на самолетни 
билети. Поради тази причина туроператорът ще бъде избран не според тарифите, които 
предлага, а в зависимост от таксите за обслужване. Така пак може да станем свидетели на 
баснословни цени за полети, като тези, които плащаше бившият социален министър на 
тройната коалиция Емилия Масларова.  
Иначе според плановете близо 100-те милиона лева, които получи "София тех парк", ще се 
ползват и за редица други дейности, така че поръчките със сигурност няма да спрат дотук. 
Необходимо е например да бъдат избрани фирми, които да изготвят строителната 
документация, проучванията, проектирането, както и всички строително-монтажни работи за 
изграждане на офисите, заседателните зали, лабораториите, сервизните и обслужващите 
помещения... Ще се търси и доставчик на обзавеждането. Не бива да пропускаме и 
промоционалните, информационните и рекламните кампании в страната и чужбина, които също 
ще се провеждат от специално избрана за целта фирма. Освен това с парите ще се придобиват 
и нематериални активи като софтуер и патенти. С тях ще се плаща за разработването на нови 
или подобряване на готови иновативни услуги за правенето на анализи, изследвания, оценки... 
Заложни са още консултантски и други специализирани услуги за подпомагане на стартиращи 
предприятия, обучения, бизнес и маркетингово консултиране, менторство и други. С част от 
европейските средства ще става и наемането на персонала.  
Очаква се бъдещият технологичен център в София, който ще се намира на бул. "Цариградско 
шосе" на мястото на днешните военни поделения на 4-и километър, да заработи реално най-
късно през 2015-а. Общата площ на терена, върху който ще се помещават лабораториите и 
офисите, е 270 декара.  
Намират се обаче експерти, които смятат, че цялата концепция на "София тех парк" е напълно 
сбъркана и не отговаря на обявените намерения. Проблемът е, че първо ще се строят сгради и 
инфраструктура, а после ще се търсят фирми, които да ги ползват. Само че сериозните 
високотехнологични и развойни предприятия имат точно определени изисквания към 
помещенията, в които работят, и е малко вероятно някое от тях да направи лабораториите си в 
обикновена офис сграда. Ето защо няма да е чудно, ако технологичният център се превърне 
във втори "Бизнес парк", пълен с кол центрове. Впрочем Елица Панайотова бе главен 
мениджър и на проекта в "Младост 4", който също е дело на Росен Плевнелиев.  
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Резюме: Преди да поеме поста на служебен министър на икономиката, енерегетиката и 
туризма, Асен Василев беше познат на две групи хора. Първите са студентите завършили 
Програмата за икономически растеж и развитие, провеждана в партньорство между Софийския 
университет и The Institute for Strategy and Competitiveness, която той организира заедно с 
Kирил Петков. Втората група са тези, които познават новия министър от амплоато му на 
инвеститор във високите технологии. Има дори предположение, че именно от тази сфера е 
дошла препоръката за за него. Василев е съосновател и президент на Everbread - една от петте 
компании в света за ценообразуване на самолетни билети. Everbread е частично финансирана 
от Националния Фонд за Научни разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype. 
Първообразът на проекта беше финансиран и от фонда NEVEQ, с който обаче Василев се 
раздели не съвсем доброжелателно.  
 
Заглавие: Министърът на икономиката Асен Василев пред "Капитал": Имаме огромния 
шанс да пренапишем правилата в енергетиката  
Подзаглавие:  
Автор: Илин СТАНЕВ, Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Преди да поеме поста на служебен министър на икономиката, енерегетиката и туризма, 
Асен Василев беше познат на две групи хора. Първите са студентите завършили Програмата за 
икономически растеж и развитие, провеждана в партньорство между Софийския университет и 
The Institute for Strategy and Competitiveness, която той организира заедно с Kирил Петков. 
Втората група са тези, които познават новия министър от амплоато му на инвеститор във 
високите технологии. Има дори предположение, че именно от тази сфера е дошла препоръката 
за за него. Василев е съосновател и президент на Everbread - една от петте компании в света 
за ценообразуване на самолетни билети. Everbread е частично финансирана от Националния 
Фонд за Научни разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype. Първообразът на 
проекта беше финансиран и от фонда NEVEQ, с който обаче Василев се раздели не съвсем 
доброжелателно.  
Преди да се захване с инвестиционната си кариера Василев от 1999 г. до 2004 г. работи като 
консултант в Monitor Group в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка.  
Асен Василев е завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и 
право в Harvard Business School и Harvard Law School.  
- Как ще изглежда енергийният одит, който е може би най-сериозната заявка на това 
правителство?  
- Две дирекции на Европейската комисия - "Енергия" и "Конкуренция", ще изпратят свои екипи в 
София и ще работят с нашите експерти. Те не обичат думата одит, така че в България ще бъде 
извършен преглед на състоянието на енергийната система, плюс това дали част от големите 
договори съответстват на европейското законодателство. Ще бъдат прегледани и 
икономическите отношения между играчите в системата, за да бъде направена бърза преценка 
къде са най-проблемните области. Също така в контекста на третия либерализационен пакет, 
можем да ползваме европейския опит, така че освобождаването на пазара да се случи по един 
социално отговорен и ефективен начин.  
- Каква дълбочина ще има този преглед? Ще влезе ли той във финансовите взаимоотношения 
на държавните дружества с финансиращите ги институции?  
- Екипът ще работи с хора от министерството и ДКЕВР и ще влезе в необходимата дълбочина, 
за да се направи експертно становище. Ще се прегледа има ли изкривявания, които водят до 
по-високи цени, било до загуби на някои участници в пазара, било до неефективност. Също 
така, като част от прегледа, Комисията за защита на конкуренцията започна вече преглед на 
енергийния сектор, за което сме й много благодарни. АДФИ ще влезе и ще разгледа част от 
обществените поръчки, т.е. мобилизираме всички институции, да помогнат там където са най-
компетентни.  
Управлението на финансовите активи на държавните дружества (не само в енергетиката) е 
друг въпрос. Там трябва да се помисли как държавни дружества могат да вземат или не заеми. 
Например, има случаи да се взимат заеми с идеята, че държавата някой ден ще ги покрие, 
въпреки че самото дружество не би могло да изплаща тези заеми. Тази тема е сравнително по-
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лесна за решение. Идеята на работната група, която бе създадена тази седмица, е 
сравнително бързо да се почерпи основно от опита на Министерството на финансите - как това 
нещо да се случи по начин, по който няма да наруши стабилността на икономиката и ще въведе 
едни ясни и стройни правила. Правилата не трябва да са с пожелателен характер, защото това 
само отваря кутията на Пандора и започват да се правят най-разнообразни интерпретации - 
ама то това е пожелателно, ама не е задължително. Ако някой има нужда от някакви 
изключения от тези правила, трябва да обоснове защо, за да няма подозрения във влияния, 
злоупотреби или каквито и да било други съмнения за управлението на дружествата.  
- При представянето на мерките си за намаляване на дисбалансите в енергетиката, казахте, че 
тя е много болна. Откъде ще започнете лечението?  
- Първата стъпка е да се изнесе информацията, за да се видят какви са проблемите, т.е. не 
само експертите, но обществото да я знаят. Без това да стане, няма как да вземем 
информирано решение. Всяко решение ще бъде лепенка, която рано или късно ще гръмне.  
- Какво според вас не се знае?  
- Примерно, много ваши колеги от пресата реагираха с почуда, че има свръхкапацитет.  
- Но това е ясно от десет години.  
- Ние проведохме референдум за АЕЦ "Белене", без това да стане ясно на гражданите. Точно 
по същия начин трябва да се видят цените, по които се изкупува енергията на всички играчи по 
веригата, какви са задълженията на държавата да изкупува и да плаща когато не ползва. 
Трябва да се влезе в конкретиката, а не просто да си говорим да не изкупуваме зелена енергия 
или да затворим тези или онези два договора. Едва тогава може да се генерират експертни 
решения и, от друга страна, да преценим социално кои от тези решения са приемливи.  
В момента имаме огромния шанс да пренапишем правилата в енергийния сектор, като част от 
прилагането на третия либерализационен пакет. Трябва да се създаде устойчиво работеща 
система, при която няма структурно губещи. Губещи винаги ще има - поради некомпетентност, 
лоши разчети и т.н. Но не трябва да има губещи поради конструкцията на самата система. Така 
че искаме помощта на ЕК, тъй като там има много богат опит как да бъде либерализиран 
пазарът, а не ние да откриваме колелото.  
Една от спешните мерки, които предложихте, е изключването на фотоволтаични и вятърни 
централи, ако нямат уреди за отчитане на произвежданата енергия в реално време. Вината за 
липсата на уредите обаче по-скоро не е у тях, а в липсата на спецификации, които тепърва са 
започнали да се изработват.  
- Тази апаратура е изискване за включване. Очевидно някой е нарушил закона  
- Ако мрежовото дружество е имало такова изкискване, няма как те масово да са включвани без 
такива уреди. Вие отново прехвърляте вина там, където тя не лежи.  
- Не съм съгласен. Единственият начин да разберем кои правила са лоши и кои добри, е като 
започнем да спазваме правилата. Това, че някой не е спазвал правилата за определен период 
от време, не е основание за това той да продължи да не ги спазва.  
- Е как да се спазят, като едната страна не е предоставила необходимите условия за това?  
- Това е без значение, въпросът е, че правилата са нарушени. Това нарушение трябва да 
престане. Оттам нататък кой прав, кой крив има си съд. Ако проблемът беше само нарушение 
на правилата, можеше и да се изчака. Но в първата седмица, когато дойдох, през уикенда 
имахме 3300 мегавата потребление, от които над 800 мегатва бяха ВЕИ мощности. За които 
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) нямаше информация в реално време и не 
можеше да ги включва и изключва, т.е. не можеше да ги контролира. Тези ВЕИ мощности във 
всеки един момент можеха да скочат или да паднат, без да сме наясно какво се случва с тях. 
Можете да си представите какво би се случило със системата.  
- в случая проблемът е в ЕСО, който няма система за управление в реално време на ВЕИ, 
присъединени към мрежата на ниско и средно напрежение.  
- Доколкото знам, имат. Аз съм дал указания за спиране на тези мощности, които не изпълняват 
закона. Правилният подход е много бързо да се оправи системата. Временното спиране не е, за 
да се накажат ВЕИ-тата. Това не е дълготрайна мярка. Те могат за една-две седмици да си 
инсталират тази апаратура и за това съм разпоредил още миналата седмица да се изготвят 
липсващите технически изисквания.  
- Мислите ли, че до края на мандата ви може да се стартира изграждането на нова схема за 
изплащане на преференциалните тарифи на ВЕИ. Сега има огромна дупка, която се запълва 
чрез вкарване на загуби в електроразпределителните дружества. EVN вече заплашиха 
България с арбитраж. Повишаването на зелената добавка очевидно също е неприемливо.  
- Не трябва да се търсят бързи решения. Каквото и решение да се предприеме, то трябва да 
минава през либерализация на пазара. Не трябва да има и мерки, които биха паднали в който и 
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да било съд или да са в нарушение на европейското законодателство. Една от тези стъпки е 
изграждането на балансиращ пазар, което трябва да стане максимално бързо. Надяваме се 
това да стане скоро.  
Предложихте на ДКЕВР промяна на квотите за регулиран пазар на отделните централи - по-
евтината енергия да отива за него. Няма ли така да се наруши балансът между него и 
свободния пазар? От ЕК вече имаше процедура за нарушение към България. Ако увеличите 
евтината енергия, за регулирания пазар ще нарушите този баланс.  
- НЕК, който всъщност продава за регулирания пазар, има дългосрочни договори за изкупуване 
на енергия, част от които са за значително по-висока цена от цената на свободния пазар, плюс 
цялата зелена енергия…  
- Тя би трябвало да се се покрива от зелената добавка на теория.  
- На теория е така, но на практика знаем, че не се покрива. И точно затова сме помолили 
ДКЕВР за едно много ясно разяснение, без да се нарушава законодателство, по какъв начин, 
особено при паднало потребление, да се преразпредели производството на електроенергия. Не 
може всички централи да работят и всичкият ток да се изкупува. Тази хипотеза, между другото, 
не е предвидена дори в нашето законодателство - че ние ще имаме по-малко потребление, 
отколкото производство.  
Въпросът е как това нещо да бъде правено с много ясни инструкции към ЕСО, които да казват 
специално за регулирания пазар, където НЕК изкупува енергията, по какъв начин това да става, 
без да се нарушава конкуренцията. Т.е. да няма подозрение, че се правят преференции за едни 
или за други. Или че някой взема решения, за които няма много прозрачност. Т.е. идеята е да 
има много ясни правила, които са ясни за абсолютно всички, публично оповестени.  
- Казахте, че е имало много задължения към малките и средните предприятия от страна на 
държавата. На какво се дължи това според вас, първо, и как вие като министър бихте могли да 
ускорите процеса на разплащане?  
- Има няколко неща. Едното е задължението от републиканския бюджет към малките и 
средните предприятия. Вече сме говорили с господин Калин Христов и те се изчистват в много 
бързи срокове в момента. Другото са забавяния на плащания или забавяния на договаряния по 
оперативните програми, които са насочени към средни предприятия, там сме предприели също 
няколко мерки. В момента плащанията горе-долу отнемат около 60 дни да се случат. 
Заместник-министърът Ирена Младенова, която отговаря за еврофондовете, е говорила с 
колегите в дирекциите и смята, че този срок може да бъде намален до 30 дни с вътрешни 
подобрения в процеса. Което би облекчило значително тези, които имат да си получават парите 
и разплащанията. Също така за бърза оценка на нови апликации - т.е. по-бързо да може да се 
отговаря на фирмите дали те са спечелили или не, съответно по-бързо да тръгнат парите. Така 
че това са едни много конкретни първи стъпки, които предприемаме, за да тръгнем в посока по-
бързо разплащане и облекчаване.  
- А за какви суми става въпрос реално?  
- За конкурентоспособност голямата част от програмата е договорена. Остават едни 100 
млн., които трябва да се договорят. Тръгва нова мярка за иновация, която ще бъде значително 
по-облекчена от старите процедури, т.е. няма да се изискват патенти и други утежняващи 
условия.  
- Проблемът е, че JEREMIE се води договорен, даже платен - защото парите са прехвърлени 
на банките, но всъщност въобще не са стигнали до бизнеса.  
- По JEREMIE 1, която беше гаранционният фонд, в общи линии върви, даваме заеми в рамките 
на 40 млн. месечно, т.е. тази мярка върви много добре. JEREMIE 2 е отворена в края на 
миналата година и не е популяризирана достатъчно. В момента започваме кампания за 
популяризацията й, защото това е изключително важно. Там имаме едни 380 млн. евро, които 
могат в най-бързи срокове да бъдат усвоени от бизнеса чрез нормалната банкова система. 
Бизнесът може да получи заем на половин лихва. Като тези заеми, държа да отбележа, не са 
само за инвестиции, те са и за оборотен капитал. Т.е. всички бизнеси, които имат поръчки, но в 
момента нямат оборотен капитал, могат да вземат назаем на половин лихва и тези заеми са 
специално насочени към малки и средни предприятия, за да може ресурсът да стигне до 
фирмите, които имат най-голяма нужда. И там, мисля, че тази програма също много бързо ще 
може да помогне на бизнеса. Тя е стартирала и имаме, мисля, 6-7 банки, в които вече тези 
заеми на половин лихва могат да се вземат и е въпрос на това бизнесът да отиде да ги вземе 
от банките.  
- Говорим за дълговите схеми, ами капиталовите механизми?  
- Само JEREMIE е 380 млн. евро. Ако нашият бизнес успее в рамките на тази година да получи 
380 млн., мисля, че икономиката ще дръпне значително напред. Отделно има допълнителни 
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схеми, фонд "Козлодуй". От него ще се санират обществени сгради и ще има доста плащания 
към строителните фирми. Т.е. има редица мерки, които са взети, просто трябва да ги 
популяризираме.  
- Някакво облекчение предвижда ли се например по схемата за енергийна ефективност, тя 
работи реално от миналата есен, но има толкова малко проекти, които са одобрени, цялата 
бюрокрация е толкова сложна, че…  
- Да, там работим с ЕБВР, с външните оценители, за да се намира начин да се облекчи 
процедурата.  
- Ако излезем от JEREMIE, понеже е малка част програма "Конкурентоспособност", какво се 
случва по останалите оси - от общо разполагаемите и договорени пари едва между 5% и 30% 
са разплатени?  
- Зам.-министрите влязоха преди около седмица, така че за тази седмица са огледали нещата и 
започваме спешно промяна, където има нужда на процеси, така че да се ускорят всичките 
разплащания.  
- Както знаем, след две седмици ДКЕВР трябва да вземе решение дали да предложи отнемане 
на лиценза на ЧЕЗ. Вие като министър на икономиката как виждате това действие? Ако на 
базата на такива нарушения, които ДКЕВР изтъква, се стигне до отнемане на лиценза, как би 
повлияло това на страната и бъдещите чуждестранни инвестиции?  
- Смятам, че ДКЕВР са напълно компетентни да се произнесат по въпроса. Каквото и решение 
да вземе ДКЕВР, то трябва да бъде изключително добре обосновано. Т.е. трябва да се види 
какви нарушения има, тези нарушения колко тежки са и на тази база да се направи съответната 
преценка. Основното нещо, що се отнася до чужди инвеститори и до външната среда, е да има 
ясен, точен, честен и прозрачен процес - т.е. да сме сигурни, че няма политически натиск в 
едната или в другата посока.  
- Специално при ЧЕЗ и ДКЕВР има очевиден политически натиск…  
- Имаше!  
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Резюме: Стартиращите иновативни компании в България имат нов повод за надежда - на дни 
от началото си е първият от трите фонда за дялово инвестиране по програма 
"Конкурентоспособност" - NEVEQ II. От миналата година предприемачите с идеи получиха така 
дълго чаканата финансова подкрепа, с която да развиват бизнес начинатията си в зародиш. 
Вече има няколко десетки млади компании, получили средства чрез seed фондовете, 
създадени по евроинициатива JEREMIE - Eleven и LAUNCHub (за една тях вижте стр. 40). За да 
имат продължение най-успешните идеи обаче, имат нужда от последващо, т. нар. рисково 
финансиране, с което да заздравят позиците си на млад бизнес. Първият ресурс е на хоризонта 
- 21 млн. евро скоро ще са на разположение.  
 
Заглавие: 21 грама надежда  
Подзаглавие: Младите български предприемачи скоро ще имат достъп и до още рисков 
капитал  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: Стартиращите иновативни компании в България имат нов повод за надежда - на дни от 
началото си е първият от трите фонда за дялово инвестиране по програма 
"Конкурентоспособност" - NEVEQ II. От миналата година предприемачите с идеи получиха 
така дълго чаканата финансова подкрепа, с която да развиват бизнес начинатията си в 
зародиш. Вече има няколко десетки млади компании, получили средства чрез seed фондовете, 
създадени по евроинициатива JEREMIE - Eleven и LAUNCHub (за една тях вижте стр. 40). За да 
имат продължение най-успешните идеи обаче, имат нужда от последващо, т. нар. рисково 
финансиране, с което да заздравят позициите си на млад бизнес. Първият ресурс е на 
хоризонта - 21 млн. евро скоро ще са на разположение.  
"Държавата има изключителна нужда от рисков капитал, за да може в България да се създават 
продукти, които да са конкурентни не само на местния пазар, а и на европейския и глобалния. 
Отделно от това по-този начин страната може да задържи повече млади хора да работят тук", 
разказва Константин Петров, партньор в бъдещия фонд NEVEQ II.  
Бавно, но е тук  
Мениджърите от NEVEQ Capital Partners - Павел Езекиев, Константин Петров, Златолина 
Мукова, заедно с още няколко свои партньори бяха избрани през есента на 2011 г. от 
Европейския инвестиционен фонд (който управлява програма JEREMIE в България) да 
ръководят първия от общо три инвестиционни фонда по програмата. Той ще е с общ капитал 
от 30 млн. евро и е специализиран в т. нар. venture capital инвестиции, като 70% от средствата 
се осигуряват от JEREMIE (т.е. по еврофондовете), а останалите 30% трябва да бъдат 
привлечени от мениджърите.  
След известно забавяне заради трудната макроикономическа и финансова среда в Европа 
екипът на NEVEQ вече е намерил допълнителния частен ресурс и в скоро време се очаква 
фондът - NEVEQ II, да заработи.  
Най-вероятно схемата ще стартира с първоначален капитал от 21 млн. евро (14 млн. евро от 
JEREMIE и 7 млн. евро частен капитал), а след около година ще се вдигне на 30 млн. евро. 
Основна част от частния ресурс вече е договорен от международни инвеститори, включително 
предприемачи, мениджъри на големи компании и успели лица със средства от България и 
чужбина, разказва Павел Езекиев. Самите мениджъри на фонда също са допринесли с капитал. 
Вече се уточняват последните формалности по финалното структуриране на фонда.  
"Основна част от инвеститорите бяха привлечени от визията на NEVEQ да инвестира във 
високотехнологични компании, които да създават истинска добавена стойност", посочи Петров. 
Мениджърите вече имат зад гърба си един фонд за инвестиции в IT компании - NEVEQ I с 
инвестиции от около 40 млн. долара.  
Забавянето на процеса по структуриране на втория фонд и набиране на капитал за него Петров 
обясни с няколко сравнително времеемки фази, като сериозния процес на анализ от страна на 
инвеститор, регистрацията в Люксембург и получаването на лиценз от Комисията за финансов 
надзор в същата страна. Отделно от това процесът по убеждаване на инвеститорите е отнел 
повече време както заради кризата в Европа, така и заради сравнително ограничения фокус на 
фонда за инвестиции само в България.  
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Ситуацията обаче е трудна по цялата верига за дялови инвестиции от рисков капитал - през 
финансиране за растеж до ресурс за сливания и придобиване на вече зрели и значителни по 
пазарен дял компании. Затова в случая и малкото нови средства за инвестиции в иновации са 
изключително ценни за по-лесното функциониране на предприемаческата среда в страната.  
По думите на Петров, след като приключат всички формалности по структурирането на фонда, 
първите инвестиции на NEVEQ II могат да се очакват през есента на тази година някъде около 
третото тримесечие. Въпреки по-дългия процес на набиране на частен ресурс, мениджърите на 
фонда вече имат набелязани и няколко потенциални проекта за разглеждане.  
Всъщност както финансирането на NEVEQ II е от микс от инвеститори, така и компаниите, в 
които ще бъде влаган той, ще са различни. Плановете на мениджърите са да инвестират 
основно във високотехнологични компании, включително в чисти технологии, образование и 
инженеринг, но няма да изключат от полезрението си и по-опортюнистични проекти, които биха 
имали висок потенциал за растеж.  
Къде е капиталът  
По регламент NEVEQ II ще може да инвестира между 0.5 млн. евро и 4.5 млн. евро в една 
компания. Това реално може да е следващата възможна стъпка за някои от десетките 
проектите, които през последната половин година преминаха през акселераторските програми 
на вече действащите фондове за стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub. Те също 
получиха ресурс по JEREMIE без изискване да наберат допълнително частно съфинансиране 
съответно от 12 и 9 млн. евро и оперират от лятото на 2012 г. Тяхната инвестиция на проект 
варира между 20 и 200 хил. евро и реално е на съвсем стартиращ етап. Двата seed фонда 
финансираха досега около 50 компании. За момента повечето от тях търсят поле за изява чрез 
новите мобилни технологии, но не малко от тях залагат и на различни индустрии в голям 
потенциал като гейминг индустрията, електронната търговията, образованието, развлечението 
и др. И ако на този етап първоначалното финансиране им е достатъчно, рано или късно тези с 
по-голям потенциал и шанс за оцеляване ще се нуждаят точно от тази втора сериозна глътка 
финансиране, каквото може да е рисковото, което NEVEQ II ще предлага.  
Всъщност цялата инициатива JEREMIE по европрограма "Конкурентоспособност" бе така 
структурирана, че да предложи както пълната гама от капиталови продукти за финансиране на 
предприемачи, така и допълнителни схеми за облекчени кредити. От капиталовите схеми 
реално действащи са само seed фондовете Eleven и LAUNCHub. Продължават разговорите за 
набирането на нужния частен капитал от другите два големи фонда след NEVEQ II - фонда за 
растеж, който трябва да се управлява от Axcess Capital, и фонда за хибридни инвестиции, който 
трябва да се управлява от Mezzanine Menagеment. Те трябваше да са с ресурс от по 60 млн. 
евро. Половината от него беше отговорност на мениджърите - да привлекат частно 
съфинансиране към ресурса от европрограмата. В настоящата икономически несигурна среда в 
света очевидно е трудно, особено ако проектите трябва да са изцяло в България. Въпреки 
липсата на каквато и да било публична информация, шансовете на двата фонда изглеждат 
50:50.  
Kредитните схеми по JEREMIE пък са за малък и среден бизнес, които вече са с история за 
себе си.  
Трите типа подкрепа естествено не значат 100%, че българската икономика може да премине 
на нова, по-иновативна икономическа предавка и малко по-малко да започне да балансира 
тежкоиндустриалното си минало с нови технологии. Но са поне малък оазис на надежди.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 40  
Брой думи: 890  
 
 
Резюме: В края на 2011 г. трима познати хващат бял лист хартия и си казват: какво можем да 
предложим, което досега не е правено. Бързо стигат до проект и технология, която тепърва ще 
навлиза в IT средите. И разпределят задачите - единият ще се грижи за бизнеса, а другите 
двама ще отговарят за софтуера.  
 
Заглавие: Софтуерни пионери  
Подзаглавие: Трима български предприемачи представят технология за съхранение на данни, 
която може да облекчи работата на много компании  
Автор: Константин НИКОЛОВ  
Текст: В края на 2011 г. трима познати хващат бял лист хартия и си казват: какво можем да 
предложим, което досега не е правено. Бързо стигат до проект и технология, която тепърва ще 
навлиза в IT средите. И разпределят задачите - единият ще се грижи за бизнеса, а другите 
двама ще отговарят за софтуера.  
Така в средата на 2012 г. те създават компанията StorPool, която в края на миналата година 
получи средства от фонда за инвестиции в стартиращи компании LAUNCHub. На хартия идеята 
изглежда проста. Всяка компания разполага със скъпи сървъри, без които няма как да работи. 
Всичките генерирани данни се съхраняват в големи специализирани масиви, които често са 
сложни и тежки за управление. Stоrpool предлага софтуер, който улеснява работата с данни на 
фирмите чрез тъй нареченото виртуализиране на хардуера. "Всъщност директно елиминираме 
скъпия сървърен хардуер и с помощта на нашия софтуер изграждаме общо пространство за 
съхранение на данни", казва Боян Иванов, изпълнителен директор на Stоrpool. Той е 
партньорът в начинанието, отговарящ за бизнес делата, докато Янко Янкулов и Боян Кроснов 
са "мозъците" зад технологията.  
Евтино решение  
Хубавото на идеята на тримата е, че де факто софтуерът им няма нужда от скъп хардуер, а 
може да работи и чрез стандартни компоненти като най-обикновени външни или вътрешни 
хардискове. Тоест компанията клиент няма нужда да хвърля луди пари за закупуване на 
няколко сървъра например. "Нашият софтуер управлява дисковете и ги представлява като 
един. Иначе е проста концепция, но е сложно да се направи на практика", казва Иванов. По 
всяко време фирмата клиент може да разширява системата си за съхранение на данни в 
съответствие с нуждите си, а в някои случаи дори могат да се използват наличните дотогава 
харддискове на сървърите. В професионалните среди сега системата носи сложното 
наименование software defined storage (което въобще не се е споменавало, когато през 2011 г. 
тримата започват да развиват идеята си, което ги прави своеобразни пионери). Използва се от 
големите онлайн играчи като Facebook, Amazon и Google.  
Storpool е една от малкото в световен мащаб, която предлага такъв работещ продукт, тъй като 
различни разработчици се опитват да създадат с променлив успех подобен софтуер. "Много 
компании искат да го направят, но не е толкова лесно", казва Иванов. Той уточнява, че някои 
конкурентни фирми са избързали с пускането на подобни продукти на пазара, въпреки че още 
не са били готови, докато тримата партньори не бързат с пускането на своя софтуер, за да 
изчистят всякакви недостатъци. Самият Иванов е работил като финансов анализатор в 
централата на холандската банка ABN Amro и е бил консултант по няколко проекта. StorРool е 
третият му start-up. Янко Янкулов пък е един от създателите на "Онлайн дайрект", като е 
изградил от нула техническата инфраструктура на интернет оператора, преди да премине към 
други софтуерни проекти. А Боян Кроснов е ръководил създаването на различни трипъл-плей 
оператори в страни като Ирландия и Великобритания. Тримата първоначално започнали 
StorPool със собствени средства, но като ги свършили, започнали да търсят инвеститори. Така 
стигнали и до фонда LAUNCHub, който предлага финансиране със суми между 30 000 и 200 000 
евро. Иванов не назовава точната сума, която са получили за развитие на бизнеса си, но 
уточнява, че ще се наложи допълнително финансиране.  
Бизнес логиката зад проекта  
В момента продуктът е на фаза първи тестови клиенти и се очаква до два месеца софтуерът да 
бъде предложен на пазара. Заинтересуваните от технологията и сега могат да поискат пробна 
версия през сайта на компанията. Продуктът е предвиден за бизнес клиенти.  
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StarPool ще печели, като получава такса за управление на системата, която е на база на 
използвания капацитет. Тоест колкото повече данни обработва фирмата, толкова повече 
плаща. "Технологията следва пряко развитието на бизнеса. Докато при традиционния подход 
имате една скъпа кутия, която има една и съща цена независимо дали имате един файл или 
много. Ние елиминираме това", казва Иванов. Самият софтуер е най-подходящ за компании, 
които работят с огромен обем данни - хостинг компании, дата центрове, разработчици, 
телевизии, сайтове, телекомуникационни оператори, които ползват много пространство. Според 
създателите му ползите от него са сериозни. "Имаме дистрибуция на данните между много 
сървъри и ако отпадне един, данните продъжлават да са достъпни от другите машини. 
Например клиентът няма да разбере, че сайтът е паднал", казва Иванов. Технологията 
подобрява и производителността, защото работи с множество копия на данните паралелно. 
Същевременно е много по-лесна за поддръжка за системните администратори от няколко 
сървъра например. Поддръжката от страна на StorPool ще е дистанционна, което прави по-
лесна и работата с потенциални глобални клиенти.  
Създателите на StorPool все още не искат да говорят за цени, тъй като не предлагат продукта 
на масовия пазар. Казват, че офертите ще зависят от функционалността, която търси всеки 
клиент. Сигурни са, че цените може да са в пъти по-ниски в сравнение с традиционните 
хардуерни решения. Засега освен тях в StarPool работят още трима специалисти. При първите 
реални клиенти след няколко месеца екипът им със сигурност ще трябва да се увеличи.  
АКСЕЛЕРАТОРИ  
Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха общо 
капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност". Те 
започнаха работа през лятото на 2012 г. и направиха първите си селекции. Могат да инвестират 
между 25 и 200 хил. евро в една компания. През март Eleven избра третата група компании, 
които ще финансира, месец по-рано LAUNCHub подбра своята втора вълна от млади 
предприемачи (стр. 37). Тъй като ресурсът на фондовете е от публични европейски средства, 
"Капитал" представя избраните от тях предприемачи и идеите им.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Новинар  
Страница: 2  
Брой думи: 258  
 
 
Резюме: В банките има 380 млн. лв. за малкия и средния бизнес. Парите могат да се вземат на 
половин лихва. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в служебното 
правителство Асен Василев пред 6ТВ. Той уточни, че финансите са по европейската програма 
"Джереми" II. "Моля ви, отидете до банките и ги вземете", призова Василев.  
 
Заглавие: 380 млн. лева чакат малкия бизнес в банките  
Подзаглавие: ЕК ще одитира енергийните дружества най-рано след седмица  
Автор:  
Текст: В банките има 380 млн. лв. за малкия и средния бизнес. Парите могат да се вземат на 
половин лихва. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в служебното 
правителство Асен Василев пред 6ТВ. Той уточни, че финансите са по европейската програма 
"Джереми" II. "Моля ви, отидете до банките и ги вземете", призова Василев.  
Министърът каза още, че одитът на енергийните дружества от представители на европейската 
комисия ще започне най-рано след седмица заради католическия Великден.  
Василев коментира и дела на "зелена енергия" в микса, който българите потребяват и плащат. 
Около 40% от зелените централи нарушават законовите изисквания. Те не подават 
информация за работата и производството си в реално време, уточни Василев. Затова има 
план тези централи временно да бъдат "отрязани" от мрежата, припомни министърът.  
Той опроверга информацията, че България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, 
която обаче не може да продаде извън граница заради спрян износ. "Доколкото знам, в 
момента няма внос на ток към системата. Ограничението за износ е чисто техническо, тъй като 
турската система в момента се настройва към европейската. Това се контролира от 
европейския системен оператор", обясни Василев.  
Той изтъкна, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас може да намали 
цената на тока. Според Василев обаче целият процес трябва да стане много плавно, за да 
няма сътресения както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Министърът разказа още, че няма представа кой го е предложил на президента за поста в 
служебното правителство. Това беше едно много трудно за мен решение, тъй като аз имам 
частен бизнес, който се развива много добре, уточни той.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Сега  
Страница: 5  
Брой думи: 351  
 
 
Резюме: По примера на бившия премиер Бойко Борисов вчера и служебният икономически 
министър Асен Василев призова фирмите да се възползват от европарите. "В банките има 380 
млн. евро по европейската програма "Джереми 2", които са предназначени за малкия и средния 
бизнес и могат да се вземат на половин лихва. Моля ви, отидете по банките и ги вземете", 
призова Василев по бТВ. Инструментът "Джереми" е част от програма "Конкурентоспособност", 
но докато по нея проекти се финансират целево, то по инструмента основно се дават кредити.  
 
Заглавие: Асен Василев се примоли на фирмите да теглят кредити  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: По примера на бившия премиер Бойко Борисов вчера и служебният икономически 
министър Асен Василев призова фирмите да се възползват от европарите. "В банките има 380 
млн. евро по европейската програма "Джереми 2", които са предназначени за малкия и средния 
бизнес и могат да се вземат на половин лихва. Моля ви, отидете по банките и ги вземете", 
призова Василев по бТВ. Инструментът "Джереми" е част от програма 
"Конкурентоспособност", но докато по нея проекти се финансират целево, то по инструмента 
основно се дават кредити.  
"Джереми" тръгна с около 400 млн. лв. Когато миналата година стана ясно, че България 
рискува да загуби стотици милиони левове заради липса на интерес по 
"Конкурентоспособност", от министерството пренасочиха около 300 млн. лв. към "Джереми 
2". Те трябваше целево да подкрепят малките предприятия да въвеждат иновации. Към 
момента по новата инициатива вече са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. 
евро, като лихвите варират между 3 и 7%.  
Още в края на м.г. обаче от Асоциацията на консултантите по европрограма предупредиха, че 
превръщането на грантове в кредити може да стане опасна практика при европейските 
фондове. Причината е, че така се дава възможност неусвоени средства да се отчетат бързо 
като усвоени, без фирмите да са получили реална подкрепа.  
Инициативата "Джереми" предвижда създаването на 5 отделни фонда за финансиране на 
различни бизнеси - прохождащи, действащи, рискови и т.н. Засега реално работят само част от 
тях наред с Гаранционния фонд. Със 150 млн. лв. от него се осигуряват гаранции за малки 
фирми при кредитиране от 5 банки, избрани с конкурс - Уникредит Булбанк, Прокредит банк, 
Райфайзенбанк, ОББ и СИБАНК.  
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ  
"Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят - бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен", заяви Асен Василев. И уточни, че е изкарал бакалавърска програма в 
Харвард от 1996 до 2000 г., след което е учил по комбинирана магистърска програма. Двете 
степени на обучението му обаче са били прекъснати от четиригодишна работа.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 75  
 
 
Резюме: ще се управляват от зам.-министъра на икономиката Ирена Младенова. Тя беше 
назначена за ръководител на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". В качеството 
си на зам.-министър тя отговаря пряко за малкия бизнес и назначаването й следва 
необходимостта от бързо усвояване на средствата и договаряне на добри условия за бизнеса 
за периода 2014-2020 г., казаха от министерството. Още с назначаването си като зам.-министър 
Младенова се ангажира да облекчи работата на малките и средни предприятия с Оперативната 
програма.  
 
Заглавие: Европарите за малките фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ще се управляват от зам.-министъра на икономиката Ирена Младенова. Тя беше 
назначена за ръководител на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". В 
качеството си на зам.-министър тя отговаря пряко за малкия бизнес и назначаването й следва 
необходимостта от бързо усвояване на средствата и договаряне на добри условия за бизнеса 
за периода 2014-2020 г., казаха от министерството. Още с назначаването си като зам.-министър 
Младенова се ангажира да облекчи работата на малките и средни предприятия с 
Оперативната програма.  
 



 

 

36 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/3
0
/2

0
1
3

 

Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Само 5 млн. евро или 1,3% са усвоените пари по евросхемата за отпускане на евтини 
кредити на малките и средни предприятия, съобщи икономическото министерство. Целият й 
бюджет е 380 млн. евро, които трябва да бъдат усвоени до 2015 г. Половината от парите са 
осигурени от програмата "Конкурентоспособност", което позволява лихвите по заемите да са 
наполовина по-ниски от пазарните.  
 
Заглавие: Министър моли фирми да вземат евтини заеми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Само 5 млн. евро или 1,3% са усвоените пари по евросхемата за отпускане на евтини 
кредити на малките и средни предприятия, съобщи икономическото министерство. Целият й 
бюджет е 380 млн. евро, които трябва да бъдат усвоени до 2015 г. Половината от парите са 
осигурени от програмата "Конкурентоспособност", което позволява лихвите по заемите да 
са наполовина по-ниски от пазарните.  
За схемата се говори от години, но тя работи реално от началото на 2013 г. Досега са дадени 
30 кредита при лихви между 3 и 7%, съобщиха от министерството. Според ведомството 
схемата се "радва на най-голям интерес".  
По-рано вчера министърът на икономиката Асен Василев за пореден път призова бизнеса да 
кандидатства за европарите.  
"Моля ви, отидете до банките и ги вземете", призова Василев по Би Ти Ви. От министерството 
съобщиха още вчера, че започват промени в част от схемите, за да се ускори усвояването на 
европарите.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 13  
Брой думи: 867  
 
 
Резюме: Хляб и надежда. Хляб за тези, които сами не могат да посрещнат нуждите си, и 
надежда за всички, които не искат повече да живеят така.  
 
Заглавие: Първата крачка - за хляба. А надеждата?  
Подзаглавие: Две неща искаха в последните седмици докараните до отчаяние хора:  
Автор: Иван НЕЙКОВ  
Текст: Хляб и надежда. Хляб за тези, които сами не могат да посрещнат нуждите си, и надежда 
за всички, които не искат повече да живеят така.  
Служебният кабинет започна с хляба. Правителството задели 41 млн. лв. за подпомагане на 
най-бедните и безработните. И 400 млн. няма да са достатъчни, ако искаме да отговорим на 
всички нужди. Но трябва да се простираме според чергата си.  
Тези първи стъпки са в правилната посока, защото малкото пари отиват при най-нуждаещите се 
- семействата на деца с увреждания, хората на енергийни помощи, дългосрочно безработните. 
Мнозина ще кажат:  
защо няма и за мен  
Но остъргването на бюджета явно не позволява да се направи повече. Затова реакцията на 
довчерашната регионална министьрка Лиляна Павлова бе не само некоректна, но и прекалено 
бързо обръщане от управляващ в опозиционер. Както казват в моя край, Хасковския - посмали, 
манго! Защото 20 млн. лв. от тези 41 млн. се вземат от отпуснатите през февруари от кабинета 
"Борисов" 7.1 млн. лв. за строежа на части от магистрали "Хемус" и "Марица". И видите ли, това 
щяло да доведе до 200-300 хиляди пострадали - 2-3 хиляди души директно щели да загубят 
работата си, но заедно със семействата им пострадалите ставали 200-300 хиляди. Това е 
професионално невярно и е най-малкото пресоляване на супата. Първо, защото тези пари 
нямаше да бъдат похарчени в 2013 г. и строителните обекти няма да пострадат, ще бъдат 
реализирани. Второ, ако така се създаваха или губеха, рабоши места, защо, докато бяхте на 
власт, г-жо Павлова, не осигурихте тези 20 млн. и така да решите проблема на 200 000 души.  
Тук може да се отправи въпрос и към бившия министър на финансите Симеон Дянков и към 
неговия заместник Владислав Горанов, който явно ще е депутат от ГЕРБ: как може дотолкова 
да бъде оглозган бюджетът, че да не може сегашният кабинет да намери ресурс повече от 40 
млн. лв.? Ами ако голямо наводнение или бедствие изяде този ресурс? Нали уж бюджетът бе 
стабилен и имаше резерви? Значи някой лъже. Може би тези, които са правили тазгодишния 
бюджет.  
Преди няколко месеца, при подготовката на бюджета, пяна ми излезе на устата да обяснявам, 
че 2-3 км магистрали са равни на 100% увеличение на всички детски надбавки. За съжаление 
сега стигнахме до варианта да "подяждаме асфалта". Само че първо трябваше да минем през 
хората факли, многохилядните протести и падането на правителството на ГЕРБ. Затова поне 
отвреме на време е добре експертите да бъдат слушани.  
Ако има нещо, за което служебното правителство трябва непрекъснато да бъде ръчкано, това е 
за нямането на време. Имам усещането, че министрите работят с темпо, сякаш имат поне 6 
месеца. А им остават само 6 седмици! Затова буквално всяка седмица кабинетът и министрите 
трябва да излизат с нова инициатива - и в социалната, и в икономическата сфера. Защото 
очакванията са огромни.  
Първата стъпка с тези 41 млн. е вярна и трябва бързо да се реализира. Това е решение по 
посока на хляба. Но още нямаме решения по посока на надеждата. Сега е моментът да се 
заложат такива инструменти в сферата на професионалната квалификация и на заетостта, 
които създават надеждата. И тук пак трябва да тръгнем от най-нуждаещите се групи. Една от 
тях са младите майки, които си гледат децата вкъщи. Повечето от тези жени на практика правят 
избор между детето и собственото си кариерно развитие. Една жена, която остава вкъщи 
година, две или три, тотално се деквалифицира. Сега е моментът правителството незабавно - в 
рамките на оперативни програми "Човешки ресурси" и "Конкурентоспособност", да започне 
програма за дистанционна квалификация на майките. Има и възможност, след благословията 
от Брюксел, да се прехвърлят неизползвани пари от една оперативна програма в друга. Никой 
кабинет след служебния няма да посмее да се откаже от тази необходима подкрепа за майките, 
впрочем и за много бащи в майчинство.  
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Друго, което може да се направи в посока на надеждата и което ще задължи и следващ 
кабинет, е за квалифицирането на младите  
Голяма част от протестиращите бяха млади хора, които имат средно образование, но нямат 
квалификация. Точно това е най-големият източник на безработица, а най-дългосрочно 
безработните са главно хора от тази категория. На тях им е много трудно да намерят работа. 
Всеки работодател иска да имаш някакъв професионален стаж, но те изобщо не могат да 
започнат такъв. Служебният кабинет може незабавно да стартира пилотна програма за 
дългосрочни стажове - от минимум 6 месеца, при работодатели, които да ги квалифицират и 
при които да натрупат опит. Тази програма може да поеме изцяло или отчасти разходите на 
работодателя за заплатите и осигуровките на тези хора за периода, през който те се учат на 
работното си място, но и работят. Една част от тях после ще останат при работодателя си, 
други ще излязат пак на пазара на труда, но вече с някакъв професионален опит. Особено 
нужни са тези програми на регионите с най-висока безработица. Това ще е помощ и за средния 
и дребния бизнес, които ще имат по-малко разходи за труд.  
Така че може много да се направи за създаването на надежда. Но няма никакво време за 
губене.  
* Авторът ръководи Балканския институт по труда и социалната политика, бивш социален 
министър  
* Майките искат по-високи детски и по-дълго майчинство. Заплахата за тях обаче е да се 
деквалифицират вкъщи. Затова трябва да има програми, които да поддържат 
конкурентоспособността им, докато си гледат децата.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 26  
Брой думи: 492  
 
 
Резюме: Семинар на тема "Иновативни строителни технологии и възможности за 
финансиране" събра представители на строителния бизнес във Варна на 19 март. Работната 
среща беше организирана от "Тайтън Машинъри България" АД, официален вносител на 
пълната гама от строителна техника Case CE и Merlo. "За краткия период от шест месеца, през 
които българо-американското дружество предлага на пазара машини за строителния бизнес, 
"Тайтън Машинъри България" АД успя да завоюва пазарен дял от 8%", обяви изпълнителният 
директор Диляна Иванова. Тя направи обзор на последната година и уточни, че през 2013 г. 
България трябва да усвои 2 млрд. от ЕС.  
 
Заглавие: Реална възможност по програма "Енергийна ефективност и зелена 
икономика": Инвестиции в строителна техника на половин цена  
Подзаглавие: "Тайтън Машинъри България" АД събра предприемачи на семинар във Варна  
Автор: Мартин СЛАВЧЕВ  
Текст: Семинар на тема "Иновативни строителни технологии и възможности за финансиране" 
събра представители на строителния бизнес във Варна на 19 март. Работната среща беше 
организирана от "Тайтън Машинъри България" АД, официален вносител на пълната гама от 
строителна техника Case CE и Merlo. "За краткия период от шест месеца, през които българо-
американското дружество предлага на пазара машини за строителния бизнес, "Тайтън 
Машинъри България" АД успя да завоюва пазарен дял от 8%", обяви изпълнителният директор 
Диляна Иванова. Тя направи обзор на последната година и уточни, че през 2013 г. България 
трябва да усвои 2 млрд. от ЕС.  
Акцент на семинара беше възможността за закупуване на строителна техника на половин цена 
чрез програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност". 
"Крайният срок е 31 октомври", разясни Биляна Тончева, адвокат и консултант по енергийна 
ефективност. По тази програма у нас ще влязат 297 млн. евро, от които 150 млн. лв. са 
безвъзмездно финансиране. Възможността за кандидатстване и закупуване на строителни 
машини се подпомага от шест банки, партньори по проекта "Енергийна ефективност и зелена 
икономика". Това са ДСК, Алианц, МКБ Юнион банк, ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, 
УниКредит Булбанк. Биляна Тончева даде ценни съвети на присъстващите и маркира 
конкретните стъпки на предприемачите, за да бъде успешен проектът и да се стигне до 
одобрение и финансиране. Цялата процедура може да се изпълни в рамките на 3-4 месеца. 
Максималната сума за един проект е 4 млн. лв. Програмата включва и строително-монтажни 
дейности и саниране на сгради, за които също може да се подаде проект на стойност до 800 
хил. лв.  
"При разработването на проекти е особено важен въпросът с финансирането на 
първоначалната покупка и точно тук е мястото на "Интерлийз" ЕАД", подчерта пред 
присъстващите Фани Асенова, зам. изпълнителен директор на дружеството. "Интерлийз" ЕАД 
има богат опит както по оперативни програми, така и в съвместната дейност с "Тайтън 
Машинъри България" АД за закупуване на техника.  
"Ние заставаме зад своите клиенти. Когато се обърнат към нас, ние предлагаме най-доброто 
индивидуално решение за техниката. Осигуряваме консултанти и препоръчваме одитори, 
разясни Диляна Иванова. - Всичко това се прави, за да се стигне бързо до финала на процеса и 
след три месеца да се получи 50% от финансирането. Съдействаме за получаването и на 
останалите 50% от парите благодарение на шестте банки - партньори по проекта. В момента 
една фирма, независимо дали има средства или не, ако се обърне към нас, може да получи 
техниката, която желае", категорична беше Иванова.  
Присъстващите се запознаха с най-новите и атрактивни строителни машини с марките Case CE 
и Merlo. По време на изчерпателните презентации беше показана пълната гама от комбинирани 
багер-товарачи, верижни багери, минибагери, мини челни товарачи, челни товарачи, булдозери 
на Case CE, както и телехендлерите на признатия лидер в иновациите Merlo. Показани бяха 
нововъведенията, патентите и наградите на специализираните машини и възможността им да 
направят бизнеса на всяка фирма от 10 до 20% по-продуктивен заради своята икономичност, 
висока производителност и внедрени иновативни разработки. Йонут Роску, бизнес мениджър на 
CNH за Източна Европа, представи позициите на компанията в Америка и Европа.  
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Дата: 30.03.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 13  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев не е 
защитил магистърска степен. Това призна самият той в ефира на Би Ти Ви вчера. Въпреки това 
Василев съвсем законно заема министерския пост благодарение на известната от миналото 
поправка "Лучано".  
 
Заглавие: Нямам диплома за магистър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев не е 
защитил магистърска степен. Това призна самият той в ефира на Би Ти Ви вчера. Въпреки това 
Василев съвсем законно заема министерския пост благодарение на известната от миналото 
поправка "Лучано".  
През 2001 г. парламентът по предложение на правителството на НДСВ промени Закона за 
държавната администрация. Целта беше Васил Иванов-Лучано, който нямаше диплома за 
висше образование, да оглави спортното министерство.  
"Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят - бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска  
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен", каза вчера министър Василев. Той е изкарал бакалавърска програма в 
Харвард от 1996 до 2000 г., след което е учил по комбинирана магистърска програма.  
Василев сподели, че президентът го е поканил за поста. Министърът обаче нямал идея кой го е 
предложил. При представянето на Василев в сайта на президентството беше публикувано, че е 
завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и право в 
Харвардската школа по бизнес (Harvard Business School) и в Харвардската школа по право 
(Harvard Law School).  
Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради технически 
причини, каза Василев. Министърът поясни, че либерализирането на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока.  
Василев засегна и темата "зелена енергия". Той обясни, че около 40% от зелените централи 
нарушават законовите изисквания, като не подават информация за работата и производството 
си в реално време. Затова има план тези централи временно да бъдат отрязани от мрежата.  
Василев призова бизнеса да се възползва от средства на ЕС по програма "Джереми 2". "Става 
въпрос за заеми от търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лв. специално за 
малкия и средния бизнес", каза той.  
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Регионални печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 30.03.2013  
Източник: сп. Forbes  
Страница: 110,111,112,113  
Брой думи: 1147  
 
 
Резюме: В един зимен ден на 2010 г., докато лети със сноуборда си по склоновете на Пирин, 
извън очертанията на пистите, Петър Димитров пада и затъва в дълбокия сняг. Отнема му 
доста време, докато излезе оттам, а докато се бори със снега, си представя колко по-лесно би 
било, ако в този момент има надуваеми снегоходки в раницата си. "Стори ми се толкова 
логично, че скоро след това прерових интернет, за да си купя такива", казва Петър. Но с 
изненада разбира, че надуваеми снегоходки всъщност не съществуват.... поне дотогава. 
Идеята вдъхновява Петър (42), който от 1993 г. насам е татуист, а през 1999 г. става един от 
основателите на марката за спортни дрехи Exit.  
 
Заглавие: Малката стъпка  
Подзаглавие: Прохождащата компания за надуваеми снегоходки Exit Small Foot има 
амбиииозни цели - да улесни зимните екстремни спортове и да подпомогне спасителните 
операции в планините  
Автор: Камелия ИВАНОВА  
Текст: В един зимен ден на 2010 г., докато лети със сноуборда си по склоновете на Пирин, 
извън очертанията на пистите, Петър Димитров пада и затъва в дълбокия сняг. Отнема му 
доста време, докато излезе оттам, а докато се бори със снега, си представя колко по-лесно би 
било, ако в този момент има надуваеми снегоходки в раницата си. "Стори ми се толкова 
логично, че скоро след това прерових интернет, за да си купя такива", казва Петър. Но с 
изненада разбира, че надуваеми снегоходки всъщност не съществуват.... поне дотогава. 
Идеята вдъхновява Петър (42), който от 1993 г. насам е татуист, а през 1999 г. става един от 
основателите на марката за спортни дрехи Exit.  
През 2011 г. той прави първата крачка към създаването на иновативния продукт, наречен Small 
Foot с участието в конкурс за иновативни прототипи към изложението за спортни стоки Ispo 
Brandnew в Германия. Това е едно от най-големите спортни изложения в света, което дава 
възможност на млади новатори да се представят пред повече от 2 хил. участници всяка година. 
Прототипът на снегоходките е сред финалистите в своята категория и получава възможност да 
се представи на изложението. Въпреки че щандът на Small Foot не е на централно място в 
изложбената площ, там се тълпят много от любопитните посетители. Оказва се, че 
снегоходките предизвикват голям интерес както сред потенциални клиенти, така и сред 
потенциални инвеститори. "Заявки за продажба се появиха още на място", казва Петър.  
Този успех го убеждава, че има перспектива пред надуваемите снегоходки и той подава 
документи за международен патент. Този ход обаче не е достатъчен, за да стартира 
производството им, защото се нуждае от финансова подкрепа и от партньор в бизнеса. С 
такова предложение Петър отива при ИВан Колев - производителя на детските обувки с марка 
"Колев и Колев". ДВамата се познават от години. В производствения цех на компанията в 
София многократно са се изпълнявали поръчки за кожени елементи и аксесоари за марката 
дрехи Exit. Ето защо ИВан Колев (43) не се колебае дълго и заедно със съдружника си от 
"Колев и Колев" ООД - Димитър Ковачев, стават бизнес партньори в стартиращата компания.  
Официално в началото на 2012 г. тримата регистрират иновативния стартъп Exit Small Foot. 
"Нашата роля е да подкрепим идеята с организационния си опит и с производствената база", 
казва Иван Колев. Неговите познания в пазарната ниша на детските обувки определено са 
предимство и в разработката на надуваемите снегоходки. По този начин екипът се насочва към 
кандидатстване за финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност", която 
предоставя финансиране на стартиращи иновативни компании. Резултатът е положителен и 
миналата година компанията печели проект на стойност 200 хил. лв., от които размерът на 
безвъзмездната финансова помощ е 90%. Средствата са предназначени за развитието на 
прототипа, за патента на продукта и покриват участието на фирмата на две международни 
изложения. "До този момент развитието на компанията е като по учебник за стартиращи 
предприемачи", шегува се Иван Колев и признава, че е оптимист за бъдещето на проекта.  
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Благодарение на спечеления свеж финансов ресурс през последната година екипът се 
съсредоточава Върху изработката на възможно най-компактните, леки и удобни снегоходки. 
Техните експерименти са фокусирани най-вече върху формата и материалите. След няколко 
опита успяват да изработят форма, която позволява на човек да се катери и да се спуска по 
пресечени терени. Високотехнологичният материал, на който се спират, е кордура с каучуково 
покритие. Друго постижение е, че снегоходките са универсални - подходящи за всякакъв размер 
крак (от 36 до 46 номер) и за всякакъв вид обувки - планински, сноуборд обувки, скиорски 
обувки и други. Всеки чифт снегоходки е в комплект с помпа, чифт специални котки, които се 
закрепват върху снегоходките при необходимост, и специален калъф за екипировката. 
Различните калъфи са съобразени с видовете екстремни спортове, за които снегоходките са 
подходящо допълнение, а именно сноубординг, сноукайт, параглайдинг, кайтуинг, еърборд и 
бейеджъмп. Например калъфът за фрирайд сноуборд е малка раница. След като бордистът 
вече се изкачил със снегоходките до Върха и се готви да се спусне, той може да постави една 
от вече надутите снегоходки в раницата и така да я превърне в протектор за гръб.  
Стандартната цена за целия комплект е 179 евро, като в зависимост от вида на калъфа тя 
варира с още 10 евро. Намирането на баланс между функционалностите на продукта и 
неговата производствена цена се оказва едно от предизвикателствата пред младата компания, 
за да си струва осъществяването на бизнес плана за развитие на продукт, марка и търговски 
пазари.  
Главни действащи лица в тестовете на снегоходките са Петър и неговите приятели - 
професионални спортисти, които се включват в проекта с голям ентусиазъм. Екипът на 
Българския антарктически институт също тества снегоходките в реални условия и дава ценна 
обратна информация за продукта. Обратна Връзка за ефективността на Small Foot дава и 
артистът Саймън Бек, който рисува огромни геометрични картини в снега (Видими от птичи 
поглед), като обхожда контурите на рисунката с помощта на снегоходки.  
Освен като помощно средство за екстремни спортове, каквото е маркетинговото позициониране 
на снегоходките, те се оказват полезни и за други приложения. Например в спасителни акции в 
планината. "Българската планинска спасителна служба вече втора година използва прототипи в 
своите мисии за спасяване на човешки живот", казва Петър. Следващите подобрения на 
снегоходките ще са фокусирани именно върху тази им функция с добавяне на допълнителни 
приложения за аварийно-спасително оборудване в планината. Това Включва система за 
закачване на две снегоходки, за да се формира спасителна шейна в легнало положение. 
Според Петър снегоходките биха могли да са подходящи и в армията, а дори и за целите на 
спортния лов. Ето защо Вече обмисля разновидност на снегоходки за заблатени пространства.  
Първите 200 чифта снегоходки, произведени в цеха на "Колев и Колев" ООД, са предназначени 
предимно за тестове. Но след участието на компанията на изложението OUTDOOR-
Friedrichshafen в Германия през юли 2012 г. се реализират и първите по-значителни продажби 
на продукта. "На практика снегоходките вече са по целия свят", казва Иван Колев. Според него 
фактът, че иновацията е напълно функционална, а не производствена, позволява гъвкавост в 
планирането на обема производство. На този етап Exit Small Foot стартират със 100 чифта 
месечно, но при наличие на достатъчно поръчки бързо може да достигнат до 1000 чифта 
месечно. В края на миналата година екипът кандидатства и в селекцията на Forbes Business 
Awards и беше отличен с второ място в категорията за "Най-добър стартиращ бизнес".  
Планът на стартъпа за 2013 г. е да участва отново на спортни изложения в Германия, но този 
път с много по-добре разработен продукт и стабилно производство. В момента се водят 
преговори с френска компания (една от най-старите, които произвеждат традиционни 
снегоходки), с която биха могли да си сътрудничат и да произвеждат продукт, комбиниращ 
логата и на двете компании. Според Иван Колев стратегическите пазари на продукта за 
надуваемите снегоходки са скандинавските държави, Франция, Япония, САЩ, Канада, 
Швейцария, Италия и Австрия. Exit Small Foot вече разполага с европейски патент за 
територията на общността и има подадена заявка за подобен за Евразия. "Усилията ни 
умишлено са насочени към търсене на клиенти извън България, защото потенциалът за 
продажби тук е много по-малък", казва Петър Димитров.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 29.03.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://business.actualno.com/370-mln-evro-za-malkija-biznes-pri-dvojno-po-niska-lihva-
news_419816.html  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: Малкият и среден бизнес в България може да се възползва от допълнителна мярка за 
подпомагане. Това обяви в ефира на bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Асен Василев.  
 
Заглавие: 370 млн. евро за малкия бизнес при двойно по-ниска лихва  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло Ачев  
Текст: Малкият и среден бизнес в България може да се възползва от допълнителна мярка за 
подпомагане. Това обяви в ефира на bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Асен Василев.  
Василев уточни, че мярката JEREMIE 2 и кредитите по нея се отпускат при понижена лихва - 
50% по-малка, отколкото по търговските заеми. Парите, които са предвидени по тази мярка, са 
в размер 370 млн. евро.  
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до средни предприятия) е 
инициатива на Европейската комисия, разработена съвместно с Европейския инвестиционен 
фонд. Тя насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг за подобряване 
достъпа до финансиране на малките и средни предприятия посредством действия по линия на 
структурните фондове.  
 

http://business.actualno.com/370-mln-evro-za-malkija-biznes-pri-dvojno-po-niska-lihva-news_419816.html
http://business.actualno.com/370-mln-evro-za-malkija-biznes-pri-dvojno-po-niska-lihva-news_419816.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/03/29/news13489454.html  
Брой думи: 497  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
 
Заглавие: Василев: Има кредити за бизнеса с ниски лихви  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
Така икономическият министър Асен Василев коментира пред bTV появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Само преди дни шефът на ДКЕВР Евгения Харитонова заяви, че либерализирането на пазара 
може да доведе до повишение на цената на тока, тъй като търговците ще трябва да направят 
инвестиции в техника. Вчера вицепремиерът Екатерина Захариева потвърди това, но отбеляза, 
че с времето цените ще се понижат.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях”, подчерта икономическият министър. В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените 
централи нарушават законовите изисквания, като не подават информация за работата и 
производството си в реално време. Затова има план тези централи временно да бъдат 
„отрязани” от мрежата – за да се стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане 
на Трети либерализационен пакет.  
По отношение на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес – отидете и ги вземете”, подкани министърът.  
"Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят - бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен", заяви Асен Василев. Той е изкарал бакалавърска програма в Харвард от 
1996 до 2000 година, след което е учил по комбинирана магистърска програма. Двете степени 
на обучението му са прекъснати от четиригодишна работа.  
"От 2007 година куфарите ми са в България, но пътувам доста време", поясни Василев и 
допълни, че решението да оглави министерството на икономиката било доста трудно, тъй като 
имал доста успешен бизнес. Заедно с партньори той осъществява програма, съвместно с 
Харвард и СУ, и преподава на студенти. За министерския пост го поканил държавният глава, но 
Василев нямал идея кой го е предложил. "Напуснал съм участието си в дружеството и акциите 
ми се управляват от адвокати", отговори той на въпрос дали са верни данните, извадени от 
лидера на РЗС Яне Янев, че не е излязъл от участието си във фирми.  
 

http://banks.dir.bg/2013/03/29/news13489454.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2013/03/29/vasilev-niamal-diploma-za-magistyr-ot-harvard-samo-
za-bakalavyr.184104  
Брой думи: 318  
 
 
Резюме: Министърът опроверга твърденията, че компанията му имала дългове  
Икономическият министър Асен Василев призна, че няма диплома за магистър от Харвард.  
По повод спекулациите за образованието си той подчерта, че е завършил бакалавърска степен 
по икономика в Харвард, както и магистърска – пак там, но само семестриално.  
 
Заглавие: Василев нямал диплома за магистър от Харвард, само за бакалавър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът опроверга твърденията, че компанията му имала дългове  
Икономическият министър Асен Василев призна, че няма диплома за магистър от Харвард.  
По повод спекулациите за образованието си той подчерта, че е завършил бакалавърска степен 
по икономика в Харвард, както и магистърска – пак там, но само семестриално.  
„В Харвард отидох 1996 г. През 2000 г. завърших с отличие като бакалавър по икономика. След 
това работих 4 години, след което се върнах обратно в Harvard Business School и Harvard Law 
School – комбинирана програма между MBA и докторат по право. Тази програма съм я 
завършил семестриално, но още не съм взел дипломата, тъй като не съм си предал 
дипломната работа“, разясни той.  
Василев отрече фирмата му „Евърбред“ да има задължения в размер на над 5 млн. британски 
лири, каквато информация се появила по някои медии.  
„Смятате ли, че националният инвестиционен фонд на Сингапур, както и националната научна 
асоциация на Сингапур биха инвестирали в компания, която е затънала“, попита риторично той.  
„В българската политика никой не остава чист откъм вестниците“, констатира Василев. Тръгва 
нова програма – JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на представителите 
на малките и средните предприятия, съобщи още пред bTV служебният министър по повод 
изявления, че малките компании у нас са в тежко състояние.  
Той допълни, че заемите, които компаниите могат да изтеглят по тази програма, ще бъдат с 
„половин лихва“. „Тези заеми са специално за малки и средни предприятия и могат да се 
ползват не само за инвестиции, но и за оборотен капитал“, уточни още Василев.  
Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър коментира появилите се публикации, че България има около 7000 
мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница заради 
спрян износ.  
 

http://www.dnes.bg/politika/2013/03/29/vasilev-niamal-diploma-za-magistyr-ot-harvard-samo-za-bakalavyr.184104
http://www.dnes.bg/politika/2013/03/29/vasilev-niamal-diploma-za-magistyr-ot-harvard-samo-za-bakalavyr.184104
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/03/29/2031790_380_mln_evro_chakat_v_bankite_malkiia_i_sredni
ia/  
Брой думи: 99  
 
 
Резюме: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джеръми" II, който са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, каза по Би 
Ти Ви министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете по банките и ги вземете, 
призова той.  
 
Заглавие: 380 млн. евро чакат в банките малкия и средния бизнес, обяви министърът на 
икономиката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джереми" II, който са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, каза по Би 
Ти Ви министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете по банките и ги вземете, 
призова той.  
В отговор на въпрос министър Василев обясни, че одитът на енергийните дружества от 
представители на европейската комисия ще започне най-рано след седмица, заради 
Католическият велик ден, който е той уикенд. След началото на мисията можело да стане ясно 
и колко време ще е нужно, за да има резултати.  
Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/03/29/2031790_380_mln_evro_chakat_v_bankite_malkiia_i_sredniia/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/03/29/2031790_380_mln_evro_chakat_v_bankite_malkiia_i_sredniia/
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/03/29/2032276_gotveni_promeni_shte_ulesniat_dostupa_na_bizn
esa_do/  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: Предстоят няколко промени в Оперативна програма "Конкурентоспособност", които 
ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс по нея, съобщиха от 
министерството на икономиката. Междувременно стана известно, че заместник-министър 
Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност".  
Готвените промени предвиждат по-голяма гъвкавост при ползването на инициативата 
"Джереми".  
 
Заглавие: Готвени промени ще улеснят достъпа на бизнеса до "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предстоят няколко промени в Оперативна програма "Конкурентоспособност", които 
ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс по нея, съобщиха от 
министерството на икономиката. Междувременно стана известно, че заместник-министър 
Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност".  
Готвените промени предвиждат по-голяма гъвкавост при ползването на инициативата 
"Джереми". Предвижда се решението за инвестиция да може да се взима за конкретен проект, 
без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е предварително 
осигурена от частния партньор.  
На голям интерес по инициативата се радва прилагащият се от началото на годината 
инструмент, при който кредити се отпускат при лихва, наполовина по-ниска от пазарната. 
Малките и средните предприятия имат достъп по тази линия до 380 млн. евро. По тази линия 
вече са отпуснати над 30 кредита за 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 7%, посочват 
от икономическото ведомство.  
От там посочват, че предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе 
обявена в средата на 2012 г. по оперативната програма, но ефективното й начало е било в 
началото на тази година.  
По нея са получени повече от 80 проекта. За да се гарантира усвояването на европейските 
средства по тази линия се налага да се ускори работата, посочват от министерството. За целта 
от там предвиждат да работят по-активнос всички партньори по проекта – ЕБВР, участващите 
банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за максимално разясняване на 
схемата, което ще осигури достъп на повече компании до средствата за енергийна 
ефективност.  
От ОП "Конкурентоспособност" за това са отделени 150 млн. евро, а още толкова могат да 
отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на проектите.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
обсъден с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел през май, 
съобщават от ведомството. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко 
застъпено изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече 
гъвкавост при провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/03/29/2032276_gotveni_promeni_shte_ulesniat_dostupa_na_biznesa_do/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/03/29/2032276_gotveni_promeni_shte_ulesniat_dostupa_na_biznesa_do/
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5
%D0%BD%D0%B0-
%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1
%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
_l.a_i.422357_at.1.html  
Брой думи: 357  
 
 
Резюме: За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко 
промени в оперативната програма  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс.  
 
Заглавие: Ирена Младенова е новият ръководител на ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко 
промени в оперативната програма  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг - създадени със средства по 
инициативата „Джереми“, които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще  
бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост.  
Новият инструмент за съинвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се 
взима за конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд 
да е предварително  
осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на  
кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече са отпуснати над 30 
кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън  
администрацията и партньорство с финансовите институции, което да гарантира осигуряването 
на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от бенефициентите.  
Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея са получени 
повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 г. 
Наложително е темпото да  
бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно усвояване на средствата.  
В момента Министерство на икономиката, енергетиката и туризма активизира работата с всички 
партньори по проекта – Европейската банка за възстановяване и развитие, участващите банки, 
асистента по  
проекта и асистента по верификацията, за максимално разясняване на схемата, което ще 
осигури достъп на повече компании до средствата за енергийна ефективност.  
От ОП „Конкурентоспособност“ за това са отделени 150 млн. евро, а още толкова могат да 
отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на проектите. Това е 
подходящ инструмент, с  
който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да 
подобри своята конкурентоспособност.  

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_i.422357_at.1.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n419816  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: Малкият и среден бизнес в България може да се възползва от допълнителна мярка за 
подпомагане. Това обяви в ефира на bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Асен Василев.  
 
Заглавие: 370 млн. евро за малкия бизнес при двойно по-ниска лихва  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малкият и среден бизнес в България може да се възползва от допълнителна мярка за 
подпомагане. Това обяви в ефира на bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Асен Василев.  
Василев уточни, че мярката JEREMIE 2 и кредитите по нея се отпускат при понижена лихва - 
50% по-малка, отколкото по търговските заеми. Парите, които са предвидени по тази мярка, са 
в размер 370 млн. евро.  
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до средни предприятия) е 
инициатива на Европейската комисия, разработена съвместно с Европейския инвестиционен 
фонд. Тя насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг за подобряване 
достъпа до финансиране на малките и средни предприятия посредством действия по линия на 
структурните фондове.  
 

http://news.expert.bg/n419816
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1765335  
Брой думи: 339  
 
 
Резюме: София. Публикациите за мен, в медиите, започнаха по-късно, но това е, защото името 
ми е изтекло по-късно. Нямам представа кой ме е предложил на президента, но това беше едно 
много трудно за мен решение, тъй като аз имам частен бизнес, който се развива много добре. 
Това каза в интервю за предаването на бТВ „Тази сутрин” Асен Василев – служебен министър 
на икономиката, енергетиката и туризма.  
 
Заглавие: Асен Василев: България не внася ток, ограничението за Турция е чисто 
техническо  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Публикациите за мен, в медиите, започнаха по-късно, но това е, защото името 
ми е изтекло по-късно. Нямам представа кой ме е предложил на президента, но това беше едно 
много трудно за мен решение, тъй като аз имам частен бизнес, който се развива много добре. 
Това каза в интервю за предаването на бТВ „Тази сутрин” Асен Василев – служебен министър 
на икономиката, енергетиката и туризма.  
На въпрос на водещия какво точно е образованието, което е завършил – магистър, бакалавър, 
министър Василев отговори: „Имам бакалавърска степен - от 1996 до 2000 година, след това 
работих 4 години и след това се върнах обратно и съм завършил семестриално. Остава да си 
напиша дипломната работа и да защитя магистърска степен.”  
Асен Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските 
граждани потребяват и плащат. В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи 
нарушават законовите изисквания, като не подават информация за работата и производството 
си в реално време. Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата – 
за да се стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети 
либерализационен пакет.  
„Доколкото знам в момента няма внос на ток към системата. Ограничението за износ е чисто 
техническо, тъй като турската система в момента се настройва към европейската система. Това 
се контролира от европейския системен оператор”. Така икономическият министър Асен 
Василев коментира появилите се публикации, че България има около 7 000 мегавата излишна 
електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница заради спрян износ.  
Министърът поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас може да 
намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да няма 
сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
По отношение на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми-2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес – отидете и ги вземете”, каза министърът.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1765335


 

 

52 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/3
0
/2

0
1
3

 

Дата: 29.03.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1765432  
Брой думи: 503  
 
 
Резюме: София. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена 
Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Това 
съобщиха от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Като заместник-министър 
Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за ръководител на 
управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване на средствата до 
края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за бизнеса през 
следващия.  
 
Заглавие: Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена 
Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. 
Това съобщиха от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Като заместник-
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата „Джереми“, които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
започналият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за малките и средни предприятия 
(МСП). Към момента по него вече са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. 
евро, като лихвите варират между 3 и 7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе започната като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективното начало на програмата е едва от началото на тази година. По 
нея са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 
2013 г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира 
пълно усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по 
проекта – ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. От ОП „Конкурентоспособност“ за това са отделени 
150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово 
финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови 
технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята 
конкурентоспособност.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 

http://www.focus-news.net/?id=n1765432
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максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата.  
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vasilev-380-mln-evro-ochakvat-malkiia-i-
sredniia-biznes-v-bankite,148931/  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: Средствата идват от нова програма – JEREMIE 2, обясни икономическият министър 
Асен Василев  
Тръгва нова програма – JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на 
представителите на малките и средните предприятия, съобщи в ефира на bTV служебният 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев по повод изявления, че 
малките компании у нас са в тежко състояние.  
 
Заглавие: Василев: 380 млн. евро очакват малкия и средния бизнес в банките  
Подзаглавие:  
Автор: Андрей Любенов, Деляна Петкова  
Текст: Средствата идват от нова програма – JEREMIE 2, обясни икономическият министър 
Асен Василев  
Тръгва нова програма – JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на 
представителите на малките и средните предприятия, съобщи в ефира на bTV служебният 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев по повод изявления, че 
малките компании у нас са в тежко състояние.  
Той допълни, че заемите, които компаниите могат да изтеглят по тази програма, ще бъдат с 
„половин лихва“. „Тези заеми са специално за малки и средни предприятия и могат да се 
ползват не само за инвестиции, но и за оборотен капитал“, уточни още Василев.  
Василев коментира и темата за либерализацията на енергийния пазар. Според него при 
балансиран пазар в първоначалните етапи на отваряне се стига до повишаване на цената на 
тока, а след това – до намаляване.  
„Нашият пазар обаче не е балансиран, нашият пазар има свръхмощности за производство“, 
обясни министърът и допълни, че при това положение много зависи до това как ще бъде 
извършен процесът на либерализация на пазара.  
Василев обясни, че в момента се ползват скъпите мощности, чиято цена на производството е 
над клиринговата цена за пазара, но изкупуването на тяхната енергия е записано в 
дългосрочни договори.  
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vasilev-380-mln-evro-ochakvat-malkiia-i-sredniia-biznes-v-bankite,148931/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vasilev-380-mln-evro-ochakvat-malkiia-i-sredniia-biznes-v-bankite,148931/
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=70917  
Брой думи: 269  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред бТВ появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
 
Заглавие: България не внася ток, износът към Турция е временно ограничен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред бТВ появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от Народното събрание, няма как да не 
се съобразим с тях”, подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете”, каза Василев.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=70917
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13490707  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. Той уточни, че бизнесът има на разположение 380 млн. 
евро.  
 
Заглавие: Икономическият министър прати бизнеса в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. Той уточни, че бизнесът има на разположение 380 млн. 
евро.  
„Моля отидете до банките и ги вземете“, призова временният министър.  
По темата за състоянието на българската енергетика Асен Василев подчерта, че „само 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) може да каже дали ще се 
намали цената на тока след изключване на 40% от ВЕИ централи, които не отговарят на 
законовите разпоредби. Това спиране ще е временно - докато изпълнят изискванията". 
  
Икономическият министър коментира и спирането на износа към Турция. Според него 
намалението е по технически причини, защото в момента турската система се синхронизира в 
европейската. Такава ползва и България. 
  
"Има кабел" за 1200 мегавата, но заради синхронизирането се подават около 200 мегавата", 
поясни Асен Василев. Той припомни, че енергията от възобновяемите източници е с фиксирани 
цени. 
  
"Много внимателно трябва да пипаме в системата, за да не плащаме след това лихви по дела, 
които евентуално ще бъдат заведени. Всички действия трябва да са изцяло в рамките на 
европейските регулации и закона", убеден е Асен Василев. 
  
"При либерализация на балансиран енергиен пазар цената на тока първоначално се повишава 
и след това пада. Нашият пазар обаче не е балансиран - имаме свръхпроизводство. При 
правилна либерализация няма да се стигне до увеличаване", поясни Асен Василев. 
 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13490707
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13490207  
Брой думи: 198  
 
 
Резюме: Средствата идват от нова програма – JEREMIE 2, обясни икономическият министър 
Асен Василев  
Тръгва нова програма - JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на 
представителите на малките и средните предприятия, съобщи в ефира на bTV служебният 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев по повод изявления, че 
малките компании у нас са в тежко състояние.  
 
Заглавие: Василев: 380 млн. евро очакват малкия и средния бизнес в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата идват от нова програма – JEREMIE 2, обясни икономическият министър 
Асен Василев  
Тръгва нова програма - JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на 
представителите на малките и средните предприятия, съобщи в ефира на bTV служебният 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев по повод изявления, че 
малките компании у нас са в тежко състояние.  
Той допълни, че заемите, които компаниите могат да изтеглят по тази програма, ще бъдат с 
„половин лихва“. „Тези заеми са специално за малки и средни предприятия и могат да се 
ползват не само за инвестиции, но и за оборотен капитал“, уточни още Василев. 
Василев коментира и темата за либерализацията на енергийния пазар. Според него при 
балансиран пазар в първоначалните етапи на отваряне се стига до повишаване на цената на 
тока, а след това – до намаляване. 
„Нашият пазар обаче не е балансиран, нашият пазар има свръхмощности за производство“, 
обясни министърът и допълни, че при това положение много зависи до това как ще бъде 
извършен процесът на либерализация на пазара. 
Василев обясни, че в момента се ползват скъпите мощности, чиято цена на производството е 
над клиринговата цена за пазара, но изкупуването на тяхната енергия е записано в 
дългосрочни договори. 

 

  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13490207
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13489361  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската.  
 
Заглавие: България не внася ток, износът към Турция е временно ограничен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред бТВ появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.Служебният министър поясни още, че евентуално 
либерализиране на енергийния сектор у нас може да намали цената на тока. Целият процес 
обаче трябвало да стане много плавно, за да няма сътресения, както за търговците по 
веригата, така и за потребителите.Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в 
микса, който българските граждани потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, 
а за същото количество от АЕЦ се плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от 
Народното събрание, няма как да не се съобразим с тях”, подчерта икономическият министър.В 
тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите изисквания, 
като не подават информация за работата и производството си в реално време. Затова има 
план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата - за да се стабилизира системата 
и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен пакет.По отношения на 
развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да се възползват от 
средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от търговски банки с лихви 
наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния бизнес - отидете и ги 
вземете”, каза Василев.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13489361
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13489555  
Брой думи: 240  
 
 
Резюме: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. ...  
 
Заглавие: Икономическият министър прати бизнеса в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. Той уточни, че бизнесът има на разположение 380 млн. 
евро.  „Моля отидете до банките и ги вземете“, призова временният министър. По темата за 
състоянието на българската енергетика Асен Василев подчерта, че „само Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) може да каже дали ще се намали цената на тока 
след изключване на 40% от ВЕИ централи, които не отговарят на законовите разпоредби. Това 
спиране ще е временно - докато изпълнят изискванията". Икономическият министър коментира 
и спирането на износа към Турция. Според него намалението е по технически причини, защото 
в момента турската система се синхронизира в европейската. Такава ползва и България. 
"Има кабел" за 1200 мегавата, но заради синхронизирането се подават около 200 мегавата", 
поясни Асен Василев. Той припомни, че енергията от възобновяемите източници е с фиксирани 
цени. "Много внимателно трябва да пипаме в системата, за да не плащаме след това лихви по 
дела, които евентуално ще бъдат заведени. Всички действия трябва да са изцяло в рамките на 
европейските регулации и закона", убеден е Асен Василев.   
"При либерализация на балансиран енергиен пазар цената на тока първоначално се повишава 
и след това пада. Нашият пазар обаче не е балансиран - имаме свръхпроизводство. При 
правилна либерализация няма да се стигне до увеличаване", поясни Асен Василев. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13489555
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13492430  
Брой думи: 491  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
«Конкурентоспособност“. Като заместник-министър Младенова отговаря пряко за оперативната 
програма и назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от 
бързо и ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на 
максимално добри условия за бизнеса през следващия. За по-добро усвояване на средствата 
през този програмен период предстоят няколко промени в оперативната програма, които ще 
осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс.  
 
Заглавие: Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена 
Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП «Конкурентоспособност“. 
Като заместник-министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и 
назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и 
ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на 
максимално добри условия за бизнеса през следващия. За по-добро усвояване на средствата 
през този програмен период предстоят няколко промени в оперативната програма, които ще 
осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс. На първо място, инструментите 
на финансовия инженеринг, създадени със средства по инициативата «Джереми“, които не 
могат да се реализират в момента поради сложната инвестиционна обстановка, ще бъдат 
модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият инструмент за съ-инвестиране ще 
позволява решението за инвестиция да може да се взима за конкретен проект, без да се налага 
цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е предварително осигурена от частния 
партньор. Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се 
радва стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, 
който позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него 
вече са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират 
между 3 и 7%.Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в 
средата на 2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на 
оценката на проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, 
което да гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране - чест проблем пред много 
от бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По 
нея са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 
2013 г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира 
пълно усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по 
проекта - ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. От ОП «Конкурентоспособност“ за това са отделени 
150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово 
финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови 
технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята 
конкурентоспособност. Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма 
за 2014-2020 г. ще бъде активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да 
бъде изпратен в Брюксел през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-
широко застъпено изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече 
гъвкавост при провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще 
работи и за максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа 
на компаниите до финансовия ресурс на програмата.Всички новости по оперативната 
програма имат за цел максимално усвояване на европейските средства в помощ на бизнеса.  
Агенция КРОСС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13492430
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13493194  
Брой думи: 442 
 
 
Резюме: Ирена Младенова е новият ръководител на оперативната програма. Предстоят 
промени по инициативата "Джереми" и схемата за енергийна ефективност.  
 
Заглавие: Промени в ОП “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ирена Младенова е новият ръководител на оперативната програма. Предстоят 
промени по инициативата "Джереми" и схемата за енергийна ефективност.  
Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е новият 
ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". За по-добро усвояване 
на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в оперативната 
програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата "Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор. 
 
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%. 
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно усвояване 
на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта – ЕБВР, 
участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за максимално 
разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до средствата за 
енергийна ефективност. От ОП "Конкурентоспособност" за това са отделени 150 млн. евро, а 
още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на 
проектите.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през месец май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 
максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата. 
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса. 
  

http://novini.dir.bg/news.php?id=13493194
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13492802  
Брой думи: 472 
 
 
Резюме: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Като заместник 
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
 
Заглавие: Младенова ще ръководи управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Като заместник 
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата „Джереми“, които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съинвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
 
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%. 
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
– ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. От ОП „Конкурентоспособност“ за това са отделени 
150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово 
финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови 
технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята 
конкурентоспособност. 
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще 
бъде активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в 
Брюксел през май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 
максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13492802
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компаниите до финансовия ресурс на програмата. Всички новости по оперативната 
програма имат за цел максимално усвояване на европейските средства в помощ на бизнеса. 
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13492597  
Брой думи: 508  
 
 
Резюме: За по-добро усвояване на средствата предстоят промени, които ще осигурят по-лесен 
достъп на фирмите до финансовия ресурс  
 
Заглавие: Зам.-министър Ирена Младенова отговаря пряко за ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За по-добро усвояване на средствата предстоят промени, които ще осигурят по-лесен 
достъп на фирмите до финансовия ресурс  
Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е новият 
ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“.Като заместник министър 
Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за ръководител на 
управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване на средствата до 
края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за бизнеса през 
следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс. 
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата „Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор. 
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%. 
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране - чест проблем пред много от 
бенефициентите. 
Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея са получени 
повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 г. 
Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
- ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. 
От ОП „Конкурентоспособност" за това са отделени 150 млн. евро, а още толкова могат да 
отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на проектите. Това е 
подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно 
ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност. 
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 
максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата. Всички новости по оперативната 
програма имат за цел максимално усвояване на европейските средства в помощ на бизнеса. 
Money.Bg  

http://novini.dir.bg/news.php?id=13492597
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_721768670  
Брой думи: 311  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
 
Заглавие: Либерализирането на сектора може да намали цената на тока, уверява 
икономическият министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
Така икономическият министър Асен Василев коментира пред bTV появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия" в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях", подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани" от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2". „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете".  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска - пак там, но само 
семестриално. Отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато 
информация се появила по някои медии.  
 

http://money.bg/news/id_721768670
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1977055633  
Брой думи: 491  
 
 
Резюме: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Зам.-министър Ирена Младенова отговаря пряко за ОП 
„Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност".  
Като заместник министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и 
назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и 
ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на 
максимално добри условия за бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата „Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране - чест проблем пред много от 
бенефициентите.  
Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея са получени 
повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 г. 
Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
- ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност.  
От ОП „Конкурентоспособност" за това са отделени 150 млн. евро, а още толкова могат да 
отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на проектите. Това е 
подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно 
ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 
максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата.  
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса.  
 

http://money.bg/news/id_1977055633


 

 

67 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/3
0
/2

0
1
3

 

Дата: 29.03.2013  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/91837/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%ED%E5+%E2%ED
%E0%F1%FF+%F2%EE%EA%2C+%E8%E7%ED%EE%F1%FA%F2+%EA%FA%EC+%D2%F3%F0
%F6%E8%FF+%E5+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5
%ED  
Брой думи: 269  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред бТВ появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
 
Заглавие: България не внася ток, износът към Турция е временно ограничен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред бТВ появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от Народното събрание, няма как да не 
се съобразим с тях”, подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете”, каза Василев.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/91837/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%ED%E5+%E2%ED%E0%F1%FF+%F2%EE%EA%2C+%E8%E7%ED%EE%F1%FA%F2+%EA%FA%EC+%D2%F3%F0%F6%E8%FF+%E5+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED
http://www.darikfinance.bg/novini/91837/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%ED%E5+%E2%ED%E0%F1%FF+%F2%EE%EA%2C+%E8%E7%ED%EE%F1%FA%F2+%EA%FA%EC+%D2%F3%F0%F6%E8%FF+%E5+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED
http://www.darikfinance.bg/novini/91837/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%ED%E5+%E2%ED%E0%F1%FF+%F2%EE%EA%2C+%E8%E7%ED%EE%F1%FA%F2+%EA%FA%EC+%D2%F3%F0%F6%E8%FF+%E5+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED
http://www.darikfinance.bg/novini/91837/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%ED%E5+%E2%ED%E0%F1%FF+%F2%EE%EA%2C+%E8%E7%ED%EE%F1%FA%F2+%EA%FA%EC+%D2%F3%F0%F6%E8%FF+%E5+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/43153  
Брой думи: 92  
 
 
Резюме: В банките има 380 млн. евро по европейската програма Джеръми II, коrто са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва. Това каза 
по bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Моля ви, отидете по 
банките и ги вземете, призова той.  
 
Заглавие: Асен Василев: 380 млн. евро за малкия и средния бизнес са в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В банките има 380 млн. евро по европейската програма Джереми II, които са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва. Това каза 
по bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Моля ви, отидете по 
банките и ги вземете, призова той.  
В отговор на въпрос министър Василев обясни, че одитът на енергийните дружества от 
представители на европейската комисия ще започне най-рано след седмица, заради 
Католическият велик ден. След началото на мисията можело да стане ясно и колко време ще е 
нужно, за да има резултати.  
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/43153
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-biznes/zaemi_s_polovin_lihva_za_biznesa-
182639.html  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: 380 млн. евро чакат фирмите  
София. Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, които 
изпитват финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма 
"Джереми 2".  
 
Заглавие: Заеми с половин лихва за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 380 млн. евро чакат фирмите  
София. Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, които 
изпитват финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма 
"Джереми 2".  
За възможността да вземат европари напомни министърът на икономиката и енергетиката Асен 
Василев в предаването "Тази сутрин" по бТВ.  
380 млн. евро чакат предприемачите, които искат да развиват бизнеса си.  
Да падне бариерата за износ на ток към Турция  
Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция, коментира още министърът. В 
момента там тече чисто техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, каза 
той.  
Според него либерализацията на пазара на енергетиката е много важно нещо и трябва да я 
проведем много плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще доведе до сваляне 
на цената на тока, смята Василев.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/zaemi_s_polovin_lihva_za_biznesa-182639.html
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/zaemi_s_polovin_lihva_za_biznesa-182639.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-biznes/polesen_dostap_do_evropari-182732.html  
Брой думи: 393  
 
 
Резюме: София. Няколко промени са направени в оперативна програма 
“Конкурентоспособност”, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е по-лесен 
достъп на бизнеса до финансовия ресурс на програмата, който възлиза на над 2.2 млрд. лв. 
Към момента от тях се водят усвоени над 1 млрд. лв., но реално до бизнеса са стигнали не 
повече от 15% от тези средства.  
 
Заглавие: По-лесен достъп до европари  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Няколко промени са направени в оперативна програма 
“Конкурентоспособност”, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е по-лесен 
достъп на бизнеса до финансовия ресурс на програмата, който възлиза на над 2.2 млрд. лв. 
Към момента от тях се водят усвоени над 1 млрд. лв., но реално до бизнеса са стигнали не 
повече от 15% от тези средства.  
На първо място се променят схемите по инструментите на финансовия инженеринг, създадени 
със средства по инициативата “Джереми“. Те не могат да се реализират в момента поради 
сложната инвестиционна обстановка, е посочено в съобщението. Става въпрос за трите фонда 
– рисков, мецанин и растеж, в който бяха прехвърлени близо 400 млн. лв. Тъй като повече от 
две години избраните да управляват трите фонда не можаха да привлекат частен капитал, сега 
се дава възможност решението за инвестиция в конкретен проект да се взима, без да е набран 
капиталът от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата “Джереми” най-голям интерес има към 
този за отпускане на оборотни средства на фирмите. Той започна да работи в началото на 
годината, като към момента вече има отпуснати над 30 кредита за 5 млн. евро. Лихвите, на 
които банките отпускат средствата, са между 3 и 7%. Финансовият ресурс на този инструмент е 
380 млн. евро.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. Тя беше стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на проектите извън 
администрацията –в банките, с цел да се гарантира осигуряването на нужното съфинансиране. 
По нея са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото 
на 2013 г., отчитат от Министерството на икономиката. До момента обаче има сключен само 
един договор, а до края на октомври трябва да бъдат подписани договори за 300 млн. евро. 
Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно 
ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност.  
Оперативна програма “Конкурентоспособност” има и нов ръководител на управляващия 
орган. Това е зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова. По 
времето на Делян Добрев този пост се заемаше от Кирил Гератлиев.  
В момента се разработва първи вариант на бъдещата оперативна програма за 2014-2020 г. 
Това ще стане чрез активен диалог с бизнеса. Плановете са програмата да бъде изпратена в 
Брюксел през май. Планирано е в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/polesen_dostap_do_evropari-182732.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/190857  
Брой думи: 475  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката завършил семестриално, но не си предал дипломната 
работа в Харвард  
Нямам диплома за магистър, завършил съм семестриално, но не съм си предал дипломната 
работа.  
 
Заглавие: Асен Василев призна: Нямам магистърска диплома  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката завършил семестриално, но не си предал дипломната 
работа в Харвард  
Нямам диплома за магистър, завършил съм семестриално, но не съм си предал дипломната 
работа. Това призна пред bTV министърът на икономиката и енергетиката Асен Василев. Той е 
изкарал бакалавърска програма в Харвард от 1996 до 2000 година, след което е учил по 
комбинирана магистърска програма. Двете степени на обучението му са прекъснати от 
четиригодишна работа. От 2007 година куфарите ми са в България, но пътувам доста време, 
поясни Василев. Той допълни, че решението да оглави министерството на икономиката било 
доста трудно, тъй като имал доста успешен бизнес. Заедно с партньори той осъществява 
програма, съвместна с Харвард и СУ и преподава на студенти. За министерския пост го 
поканил държавния глава, но Василев нямал идея кой го е предложил. Напуснал съм участието 
си в дружество и акциите ми се управляван от адвокати, посочи харвардският възпитаник на 
въпрос дали са верни данните, извадени от лидера на РЗС Яне Янев, че не е излязъл от 
участието си във фирми.  
Василев за пореден път обясни действията си по изключване на зелените централи, които от 
девет месеца са извън закона.  
Искам да отрежа зелените централи, които са извън закона. Това изключване е временно, 
докато неизпълнение на закона приключи. Актът трябва да стабилизира системата и да 
започнем да прилагаме трети либерализационен пакет, обясни министърът.  
Доколкото знам внос на електроенергия няма, но ограничението за износа е заради това, че 
Турция в момента се нагажда към европейската система. Има ограничение само за износ на 
266 мегавата, за които Турция трябва да се синхронизира. Чисто технически е проблемът, 
обясни Василев.  
Много зависи от това как ще направим либерализацията на пазара на електроенергия у нас. 
При балансирани пазари това води първоначално до увеличение и после до намаление. 
Нашият пазар не е балансиран. Ако либерализацията се направи така, че изкривяванията на 
пазара да бъдат минимизирани, това ще доведе до спад. Но всичко трябва да се прави плавно, 
обясни още министърът на енергетиката.  
той обясни и връщането в министерството на зам.-министъра с ресор "Туризъм" Иво Маринов, 
който бе заместник на Делян Добрев в кабинета на Бойко Борисов. .  
Иво Маринов е заместник-министър в оставка. Туристическият бранш поиска да работи с него и 
премиерът не прие оставката му. Той си работи като зам.-министър в оставка. Щом смятат, че 
той е най-подходящ за поста, аз съм готов да им се доверя, коментира Асен Василев.  
Той разясни и новата кампания по мярка Джереми 2, която е пусната по търговските банки. По 
нея малките и средни предприятия могат да получат кредити с половин лихва. По тази мярка 
имало 380 млн. евро. Моля ви, идете по банките и ги вземете, призова бизнеса Василев.  
Винаги си вдигам телефона, дори когато ми звъни премиерът. Вчерашната забележка не се 
отнася за мен, доколкото знам, посочи министърът по повод отправената критика на служебния 
министър-председател Марин Райков, че някои министри не си вдигат мобилните телефони. 
/БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/190857
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Брой думи: 491  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност". Като заместник-министър Младенова отговаря пряко за оперативната 
програма и назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от 
бързо и ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на 
максимално добри условия за бизнеса през следващия.  
 
Заглавие: Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена 
Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност". 
Като заместник-министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и 
назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и 
ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на 
максимално добри условия за бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс. На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата „Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%. Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране - чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
- ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. От ОП „Конкурентоспособност" за това са отделени 
150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово 
финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови 
технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята 
конкурентоспособност.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 
максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата.  
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса.  
 

http://www.cross.bg/1354504
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.capital.bg  
Връзка: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/29/2032320_asen_vasilev_imame_ogrom
niia_shans_da_prenapishem/?ref=novo24  
Брой думи: 2389  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката пред "Капитал"  
Преди да поеме поста на служебен министър на икономиката, енерегетиката и туризма, Асен 
Василев беше познат на две групи хора. Първите са студентите завършили т.нар. Харвардски 
курсове, (програмата за икономически растеж и развитие, провеждана в партньорство между 
Софийския университет и The Institute for Strategy and Competitiveness), които той организира 
заедно с Kирил Петков.  
 
Заглавие: Асен Василев: Имаме огромния шанс да пренапишем правилата в енергетиката  
Подзаглавие:  
Автор: Илин Станев  
Текст: Министърът на икономиката пред "Капитал"  
Преди да поеме поста на служебен министър на икономиката, енергетиката и туризма, Асен 
Василев беше познат на две групи хора. Първите са студентите завършили т.нар. Харвардски 
курсове, (програмата за икономически растеж и развитие, провеждана в партньорство между 
Софийския университет и The Institute for Strategy and Competitiveness), които той организира 
заедно с Kирил Петков. Василев и Петков не обичат да се спекулира с името на "Харвард", но 
студентите продължават да ги наричат така. Втората група са тези, които познават новия 
министър от амплоато му на инвеститор във високите технологии. Има дори предположение, че 
именно от тази сфера е дошла препоръката за него. Василев е съосновател и президент на 
Everbread - една от петте компании в света за ценообразуване на самолетни билети. Everbread 
е частично финансирана от Националния Фонд за Научни разработки на Сингапур и от първия 
инвеститор в Skype. Първообразът на проекта беше финансиран и от фонда NEVEQ, с който 
обаче Василев се раздели с доста шум (чут поне в технологичните среди).  
Преди да се захване с инвестиционната си кариера Василев от 1999 г. до 2004 г. работи като 
консултант в Monitor Group в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка.  
Асен Василев е завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и 
право в Harvard Business School и Harvard Law School. Как ще изглежда енергийният одит, който 
е може би най-сериозната заявка на това правителство?  
- Две дирекции на Европейската комисия - "Енергия" и "Конкуренция", ще изпратят свои екипи в 
София и ще работят с нашите експерти. Те не обичат думата одит, така че в България ще бъде 
извършен преглед на състоянието на енергийната система, плюс това дали част от големите 
договори съответстват на европейското законодателство. Ще бъдат прегледани и 
икономическите отношения между играчите в системата, за да бъде направена бърза преценка 
къде са най-проблемните области. Също така в контекста на третия либерализационен пакет, 
можем да ползваме европейския опит, така че освобождаването на пазара да се случи по един 
социално отговорен и ефективен начин.  
Каква дълбочина ще има този преглед? Ще влезе ли той във финансовите взаимоотношения на 
държавните дружества с финансиращите ги институции?  
- Екипът ще работи с хора от министерството и ДКЕВР и ще влезе в необходимата дълбочина, 
за да се направи експертно становище. Ще се прегледа има ли изкривявания, които водят до по 
високи цени, било до загуби на някои участници в пазара, било до неефективност. Също така, 
като част от прегледа, Комисията за защита на конкуренцията започна вече преглед на 
енергийния сектор, за което сме й много благодарни. АДФИ ще влезе и ще разгледа част от 
обществените поръчки, т.е. мобилизираме всички институции, да помогнат там където са най-
компетентни.  
Управлението на финансовите активи на държавните дружества (не само в енергетиката) е 
друг въпрос. Там трябва да се помисли как държавни дружества могат да вземат или не заеми. 
Например, има случаи да се взимат заеми с идеята, че държавата някой ден ще ги покрие, 
въпреки че самото дружество не би могло да изплаща тези заеми. Тази тема е сравнително по-
лесна за решение. Идеята на работната група, която бе създадена тази седмица, е 
сравнително бързо да се почерпи основно от опита на Министерството на финансите – как това 
нещо да се случи по начин, по който няма да наруши стабилността на икономиката и ще въведе 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/29/2032320_asen_vasilev_imame_ogromniia_shans_da_prenapishem/?ref=novo24
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/29/2032320_asen_vasilev_imame_ogromniia_shans_da_prenapishem/?ref=novo24
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едни ясни и стройни правила. Правилата не трябва да са с пожелателен характер, защото това 
само отваря кутията на Пандора и започват да се правят най-разнообразни интерпретации – 
ама то това е пожелателно, ама не е задължително. Ако някой има нужда от някакви 
изключения от тези правила, трябва да обоснове защо, за да няма подозрения във влияния, 
злоупотреби или каквито и да било други съмнения за управлението на дружествата.  
При представянето на мерките си за намаляване на дисбалансите в енергетиката, казахте, че 
тя е много болна. Откъде ще започнете лечението?  
- Първата стъпка е да се изнесе информацията, за да се видят какви са проблемите, т.е. не 
само експертите, но обществото да я знаят. Без това да стане, няма как да вземем 
информирано решение. Всяко решение ще бъде лепенка, която рано или късно ще гръмне.  
Какво според вас не се знае?  
- Примерно, много ваши колеги от пресата реагираха с почуда, че има свръхкапацитет.  
Но това е ясно от десет години.  
- Ние проведохме референдум за АЕЦ "Белене", без това да стане ясно на гражданите. Точно 
по същия начин трябва да се видят цените, по които се изкупува енергията на всички играчи по 
веригата, какви са задълженията на държавата да изкупува и да плаща когато не ползва. 
Трябва да се влезе в конкретиката, а не просто да си говорим да не изкупуваме зелена енергия 
или да затворим тези или онези два договора. Едва тогава може да се генерират експертни 
решения и, от друга страна, да преценим социално кои от тези решения са приемливи.  
В момента имаме огромния шанс да пренапишем правилата в енергийния сектор, като част от 
прилагането на третия либерализационен пакет. Трябва да се създаде устойчиво работеща 
система, при която няма структурно губещи. Губещи винаги ще има - поради некомпетентност, 
лоши разчети и т.н. Но не трябва да има губещи поради конструкцията на самата система. Така 
че искаме помощта на ЕК, тъй като там има много богат опит как да бъде либерализиран 
пазарът, а не ние да откриваме колелото.  
Една от спешните мерки, които предложихте, е изключването на фотоволтаични и вятърни 
централи, ако нямат уреди за отчитане на произвежданата енергия в реално време. Вината за 
липсата на уредите обаче по-скоро не е у тях, а в липсата на спецификации, които тепърва са 
започнали да се изработват.  
Не е ли малко наказание на грешната страна?  
- Тази апаратура е изискване за включване. Очевидно някой е нарушил закона  
Но очевидно не са ВЕИ-тата. Ако мрежовото дружество е имало такова изкискване, няма как те 
масово да са включвани без такива уреди. Вие отново прехвърляте вина там, където тя не 
лежи.  
- Не съм съгласен. Единственият начин да разберем кои правила са лоши и кои добри, е като 
започнем да спазваме правилата. Това, че някой не е спазвал правилата за определен период 
от време, не е основание за това той да продължи да не ги спазва.  
Е как да се спазят, като едната страна не е предоставила необходимите условия за това?  
- Това е без значение, въпросът е, че правилата са нарушени. Това нарушение трябва да 
престане. От там нататък кой прав, кой крив, има си съд. Ако проблемът беше само нарушение 
на правилата, можеше и да се изчака. Но в първата седмица, когато дойдох, през уикенда 
имахме 3300 мегавата потребление, от които над 800 мегавата бяха ВЕИ мощности. За които 
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) нямаше информация в реално време и не 
можеше да ги включва и изключва, т.е. не можеше да ги контролира. Тези ВЕИ мощности във 
всеки един момент можеха да скочат или да паднат, без да сме наясно какво се случва с тях. 
Можете да си представите какво би се случило със системата.  
В случая проблемът е в ЕСО, който така или иначе няма такава система за управление в 
"реално време". Дори и ВЕИ, присъединени към мрежата на ниско и средно напрежение, да 
имаха такава система, ЕСО пак нямаше да има начин да ги управлява.  
- Доколкото знам, имат. Аз съм дал указания за спиране на тези мощности, които не изпълняват 
закона. Правилният подход е много бързо да се оправи системата. Временното спиране не е за 
да се накажат ВЕИ-тата. Това не е дълготрайна мярка. Те могат за една-две седмици да си 
инсталират тази апаратура и за това съм разпоредил още миналата седмица да се изготвят 
липсващите технически изкисвания.  
В тази връзка, мислите ли, че до края на мандата ви може да се стартира изграждането на нова 
схема за изплащане на преференциалните тарифи на ВЕИ. Сега има огромна дупка, която се 
запълва чрез вкарване на загуби в електроразпределителните дружества. EVN вече заплашиха 
България с арбитраж. Повишаването на зелената добавка очевидно също е неприемливо.  
- Не трябва да се търсят бързи решение. Каквото и решение да се предприеме, то трябва да 
минава през либерализация на пазара. Не трябва да има и мерки, които биха паднали, в който 



 

 

75 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 3

/3
0
/2

0
1
3

 

и да е съд или да са в нарушение на европейското законодателство. Една от тези стъпки е 
изграждането на балансиращ пазар, което трябва да стане максимално бързо. Надяваме се 
това да стане скоро.  
Предложихте на ДКЕВР промяна на квотите за регулиран пазар на отделните централи - по-
евтината енергия да отива за него. Няма ли така да се наруши балансът между него и 
свободния пазар? От ЕК вече имаше процедура за нарушение към България. Ако увеличите 
евтината енергия, за регулирания пазар ще нарушите този баланс.  
- НЕК, който всъщност продава за регулирания пазар, има дългосрочни договори за изкупуване 
на енергия, част от които са за значително по-висока цена от цената на свободния пазар, плюс 
цялата зелена енергия…  
Тя би трябвало да се се покрива от зелената добавка на теория.  
- На теория е така, но на практика знаем, че не се покрива. И точно затова сме помолили 
ДКЕВР за едно много ясно разяснение, без да се нарушава законодателство, по какъв начин, 
особено при паднало потребление, да се преразпредели производството на електроенергия. Не 
може всички централи да работят и всичкият ток да се изкупува. Тази хипотеза, между другото, 
не е предвидена дори в нашето законодателство – че ние ще имаме по-малко потребление, 
отколкото производство.  
Въпросът е как това нещо да бъде правено с много ясни инструкции към ЕСО, които да казват 
специално за регулирания пазар, където НЕК изкупува енергията, по какъв начин това да става, 
без да се нарушава конкуренцията. Т.е. да няма подозрение, че се правят преференции за едни 
или за други. Или че някой взема решения, за които няма много прозрачност. Т.е. идеята е да 
има много ясни правила, които са ясни за абсолютно всички, публично оповестени.  
Казахте, че е имало много задължения към малките и средните предприятия от страна на 
държавата. На какво се дължи това според вас, първо, и как вие като министър бихте могли да 
ускорите процеса на разплащане?  
- Има няколко неща. Едното е задължението от републиканския бюджет към малките и 
средните предприятия. Вече сме говорили с господин Калин Христов и те се изчистват в много 
бързи срокове в момента. Другото са забавяния на плащания или забавяния на договаряния по 
оперативните програми, които са насочени към средни предприятия, там сме предприели също 
няколко мерки. В момента плащанията горе-долу отнемат около 60 дни да се случат. 
Заместник-министърът Ирена Младенова, която отговаря за еврофондовете, е говорила с 
колегите в дирекциите и смята, че този срок може да бъде намален до 30 дни с вътрешни 
подобрения в процеса. Което би облекчило значително тези, които имат да си получават парите 
и разплащанията. Също така за бърза оценка на нови апликации – т.е. по-бързо да може да се 
отговаря на фирмите дали те са спечелили или не, съответно по-бързо да тръгнат парите. Така 
че това са едни много конкретни първи стъпки, които предприемаме, за да тръгнем в посока по-
бързо разплащане и облекчаване.  
А за какви суми става въпрос реално?  
- За конкурентоспособност голямата част от програмата е договорена. Остават едни 100 
млн., които трябва да се договорят. Тръгва нова мярка за иновация, която ще бъде значително 
по-облекчена от старите процедури, т.е. няма да се изискват патенти и други утежняващи 
условия.  
Проблемът е, че JEREMIE се води договорен, даже платен - защото парите са прехвърлени на 
банките, но всъщност въобще не са стигнали до бизнеса.  
- По JEREMIE 1, която беше гаранционният фонд, в общи линии върви, даваме заеми в рамките 
на 40 млн. месечно, т.е. тази мярка върви много добре. JEREMIE 2 е отворена в края на 
миналата година и не е популяризирана достатъчно. В момента започваме кампания за 
популяризацията й, защото това е изключително важно. Там имаме едни 380 млн. евро, които 
могат в най-бързи срокове да бъдат усвоени от бизнеса чрез нормалната банкова система. 
Бизнесът може да получи заем на половин лихва. Като тези заеми, държа да отбележа, не са 
само за инвестиции, те са и за оборотен капитал. Т.е. всички бизнеси, които имат поръчки, но в 
момента нямат оборотен капитал, могат да вземат назаем на половин лихва и тези заеми са 
специално насочени към малки и средни предприятия, за да може ресурсът да стигне до 
фирмите, които имат най-голяма нужда. И там, мисля, че тази програма също много бързо ще 
може да помогне на бизнеса. Тя е стартирала и имаме, мисля, 6-7 банки, в които вече тези 
заеми на половин лихва могат да се вземат и е въпрос на това бизнесът да отиде да ги вземе 
от банките.  
Говорим за дълговите схеми, ами капиталовите механизми?  
- Само JEREMIE е 380 млн. евро. Ако нашият бизнес успее в рамките на тази година да получи 
380 млн., мисля, че икономиката ще дръпне значително напред. Отделно има допълнителни 
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схеми, фонд "Козлодуй". От него ще се санират обществени сгради и ще има доста плащания 
към строителните фирми. Т.е. има редица мерки, които са взети, просто трябва да ги 
популяризираме.  
Някакво облекчение предвижда ли се например по схемата за енергийна ефективност, тя 
работи реално от миналата есен, но има толкова малко проекти, които са одобрени, цялата 
бюрокрация е толкова сложна, че…  
- Да, там работим с ЕБВР, с външните оценители, за да се намира начин да се облекчи 
процедурата.  
Ако излезем от JEREMIE, понеже е малка част програма "Конкурентоспособност", какво се 
случва по останалите оси - от общо разполагаемите и договорени пари едва между 5% и 30% 
са разплатени?  
- Зам.-министрите влязоха преди около седмица, така че за тази седмица са огледали нещата и 
започваме спешно промяна, където има нужда на процеси, така че да се ускорят всичките 
разплащания.  
Както знаем, след две седмици ДКЕВР трябва да вземе решение дали да предложи отнемане 
на лиценза на ЧЕЗ. Вие като министър на икономиката как виждате това действие? Ако на 
базата на такива нарушения, които ДКЕВР изтъква, се стигне до отнемане на лиценза, как би 
повлияло това на страната и бъдещите чуждестранни инвестиции?  
- Смятам, че ДКЕВР са напълно компетентни да се произнесат по въпроса. Каквото и решение 
да вземе ДКЕВР, то трябва да бъде изключително добре обосновано. Т.е. трябва да се види 
какви нарушения има, тези нарушения колко тежки са и на тази база да се направи съответната 
преценка. Основното нещо, що се отнася до чужди инвеститори и до външната среда, е да има 
ясен, точен, честен и прозрачен процес – т.е. да сме сигурни, че няма политически натиск в 
едната или в другата посока.  
Специално при ЧЕЗ и ДКЕВР има очевиден политически натиск…  
- Имаше!  
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Връзка: http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2013/03/29/2032207_softuerni_pioneri/  
Брой думи: 906  
 
 
Резюме: Трима български предприемачи представят технология за съхранение на данни, която 
може да облекчи работата на много компании  
 
Заглавие: Софтуерни пионери  
Подзаглавие:  
Автор: Константин Николов  
Текст: Трима български предприемачи представят технология за съхранение на данни, която 
може да облекчи работата на много компании  
В края на 2011 г. трима познати хващат бял лист хартия и си казват: какво можем да 
предложим, което досега не е правено. Бързо стигат до проект и технология, която тепърва ще 
навлиза в IT средите. И разпределят задачите - единият ще се грижи за бизнеса, а другите 
двама ще отговарят за софтуера.  
Така в средата на 2012 г. те създават компанията StorPool, която в края на миналата година 
получи средства от фонда за инвестиции в стартиращи компании LAUNCHub. На хартия идеята 
изглежда проста. Всяка компания разполага със скъпи сървъри, без които няма как да работи. 
Всичките генерирани данни се съхраняват в големи специализирани масиви, които често са 
сложни и тежки за управление. Stоrpool предлага софтуер, който улеснява работата с данни на 
фирмите чрез тъй нареченото виртуализиране на хардуера. "Всъщност директно елиминираме 
скъпия сървърен хардуер и с помощта на нашия софтуер изграждаме общо пространство за 
съхранение на данни", казва Боян Иванов, изпълнителен директор на Stоrpool. Той е 
партньорът в начинанието, отговарящ за бизнес делата, докато Янко Янкулов и Боян Кроснов 
са "мозъците" зад технологията.  
Евтино решение  
Хубавото на идеята на тримата е, че де факто софтуерът им няма нужда от скъп хардуер, а 
може да работи и чрез стандартни компоненти като най-обикновени външни или вътрешни 
хардискове. Тоест компанията клиент няма нужда да хвърля луди пари за закупуване на 
няколко сървъра например. "Нашият софтуер управлява дисковете и ги представлява като 
един. Иначе е проста концепция, но е сложно да се направи на практика", казва Иванов. По 
всяко време фирмата клиент може да разширява системата си за съхранение на данни в 
съответствие с нуждите си, а в някои случаи дори могат да се използват наличните дотогава 
харддискове на сървърите. В професионалните среди сега системата носи сложното 
наименование software defined storage (което въобще не се е споменавало, когато през 2011 г. 
тримата започват да развиват идеята си, което ги прави своеобразни пионери). Използва се от 
големите онлайн играчи като Facebook, Amazon и Google.  
Storpool е една от малкото в световен мащаб, която предлага такъв работещ продукт, тъй като 
различни разработчици се опитват да създадат с променлив успех подобен софтуер. "Много 
компании искат да го направят, но не е толкова лесно", казва Иванов. Той уточнява, че някои 
конкурентни фирми са избързали с пускането на подобни продукти на пазара, въпреки че още 
не са били готови, докато тримата партньори не бързат с пускането на своя софтуер, за да 
изчистят всякакви недостатъци. Самият Иванов е работил като финансов анализатор в 
централата на холандската банка ABN Amro и е бил консултант по няколко проекта. StorРool е 
третият му start-up. Янко Янкулов пък е един от създателите на "Онлайн дайрект", като е 
изградил от нула техническата инфраструктура на интернет оператора, преди да премине към 
други софтуерни проекти. А Боян Кроснов е ръководил създаването на различни трипъл-плей 
оператори в страни като Ирландия и Великобритания. Тримата първоначално започнали 
StorPool със собствени средства, но като ги свършили, започнали да търсят инвеститори. Така 
стигнали и до фонда LAUNCHub, който предлага финансиране със суми между 30 000 и 200 000 
евро. Иванов не назовава точната сума, която са получили за развитие на бизнеса си, но 
уточнява, че ще се наложи допълнително финансиране.  
Бизнес логиката зад проекта  
В момента продуктът е на фаза първи тестови клиенти и се очаква до два месеца софтуерът да 
бъде предложен на пазара. Заинтересуваните от технологията и сега могат да поискат пробна 
версия през сайта на компанията. Продуктът е предвиден за бизнес клиенти.  

http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2013/03/29/2032207_softuerni_pioneri/
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StorPool ще печели, като получава такса за управление на системата, която е на база на 
използвания капацитет. Тоест колкото повече данни обработва фирмата, толкова повече 
плаща. "Технологията следва пряко развитието на бизнеса. Докато при традиционния подход 
имате една скъпа кутия, която има една и съща цена независимо дали имате един файл или 
много. Ние елиминираме това", казва Иванов. Самият софтуер е най-подходящ за компании, 
които работят с огромен обем данни - хостинг компании, дата центрове, разработчици, 
телевизии, сайтове, телекомуникационни оператори, които ползват много пространство. Според 
създателите му ползите от него са сериозни. "Имаме дистрибуция на данните между много 
сървъри и ако отпадне един, данните продъжлават да са достъпни от другите машини. 
Например клиентът няма да разбере, че сайтът е паднал", казва Иванов. Технологията 
подобрява и производителността, защото работи с множество копия на данните паралелно. 
Същевременно е много по-лесна за поддръжка за системните администратори от няколко 
сървъра например. Поддръжката от страна на StorPool ще е дистанционна, което прави по-
лесна и работата с потенциални глобални клиенти.  
Създателите на StorPool все още не искат да говорят за цени, тъй като не предлагат продукта 
на масовия пазар. Казват, че офертите ще зависят от функционалността, която търси всеки 
клиент. Сигурни са, че цените може да са в пъти по-ниски в сравнение с традиционните 
хардуерни решения. Засега освен тях в StarPool работят още трима специалисти. При първите 
реални клиенти след няколко месеца екипът им със сигурност ще трябва да се увеличи.  
Акселератори  
Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха общо 
капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност". Те 
започнаха работа през лятото на 2012 г. и направиха първите си селекции. Могат да инвестират 
между 25 и 200 хил. евро в една компания. През март Eleven избра третата група компании, 
които ще финансира, месец по-рано LAUNCHub подбра своята втора вълна от млади 
предприемачи (стр. 37). Тъй като ресурсът на фондовете е от публични европейски средства, 
"Капитал" представя избраните от тях предприемачи и идеите им.  
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Резюме: Младите български предприемачи скоро ще имат достъп и до още рисков капитал  
Стартиращите иновативни компании в България имат нов повод за надежда - на дни от 
началото си е първият от трите фонда за дялово инвестиране по програма 
"Конкурентоспособност" - NEVEQ II.  
 
Заглавие: 21 грама надежда  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна Пунчева-Василева  
Текст: Младите български предприемачи скоро ще имат достъп и до още рисков капитал  
Стартиращите иновативни компании в България имат нов повод за надежда - на дни от 
началото си е първият от трите фонда за дялово инвестиране по програма 
"Конкурентоспособност" - NEVEQ II. От миналата година предприемачите с идеи получиха 
така дълго чаканата финансова подкрепа, с която да развиват бизнес начинанията си в 
зародиш. Вече има няколко десетки млади компании, получили средства чрез seed фондовете, 
създадени по евроинициатива JEREMIE - Eleven и LAUNCHub (за една тях вижте стр. 40). За да 
имат продължение най-успешните идеи обаче, имат нужда от последващо, т. нар. рисково 
финансиране, с което да заздравят позиците си на млад бизнес. Първият ресурс е на хоризонта 
- 21 млн. евро скоро ще са на разположение.  
"Държавата има изключителна нужда от рисков капитал, за да може в България да се създават 
продукти, които да са конкурентни не само на местния пазар, а и на европейския и глобалния. 
Отделно от това по-този начин страната може да задържи повече млади хора да работят тук", 
разказва Константин Петров, партньор в бъдещия фонд NEVEQ II.  
Бавно, но е тук  
Мениджърите от NEVEQ Capital Partners - Павел Езекиев, Константин Петров, Златолина 
Мукова, заедно с още няколко свои партньори бяха избрани през есента на 2011 г. от 
Европейския инвестиционен фонд (който управлява програма JEREMIE в България) да 
ръководят първия от общо три инвестиционни фонда по програмата. Той ще е с общ капитал 
от 30 млн. евро и е специализиран в т. нар. venture capital инвестиции, като 70% от средствата 
се осигуряват от JEREMIE (т.е. по еврофондовете), а останалите 30% трябва да бъдат 
привлечени от мениджърите.  
След известно забавяне заради трудната макроикономическа и финансова среда в Европа 
екипът на NEVEQ вече е намерил допълнителния частен ресурс и в скоро време се очаква 
фондът - NEVEQ II, да заработи.  
Най-вероятно схемата ще стартира с първоначален капитал от 21 млн. евро (14 млн. евро от 
JEREMIE и 7 млн. евро частен капитал), а след около година ще се вдигне на 30 млн. евро. 
Основна част от частния ресурс вече е договорен от международни инвеститори, включително 
предприемачи, мениджъри на големи компании и успели лица със средства от България и 
чужбина, разказва Павел Езекиев. Самите мениджъри на фонда също са допринесли с капитал. 
Вече се уточняват последните формалности по финалното структуриране на фонда.  
"Основна част от инвеститорите бяха привлечени от визията на NEVEQ да инвестира във 
високотехнологични компании, които да създават истинска добавена стойност", посочи Петров. 
Мениджърите вече имат зад гърба си един фонд за инвестиции в IT компании - NEVEQ I с 
инвестиции от около 40 млн. долара.  
Забавянето на процеса по структуриране на втория фонд и набиране на капитал за него Петров 
обясни с няколко сравнително времеемки фази, като сериозния процес на анализ от страна на 
инвеститор, регистрацията в Люксембург и получаването на лиценз от Комисията за финансов 
надзор в същата страна. Отделно от това процесът по убеждаване на инвеститорите е отнел 
повече време както заради кризата в Европа, така и заради сравнително ограничения фокус на 
фонда за инвестиции само в България.  
Ситуацията обаче е трудна по цялата верига за дялови инвестиции от рисков капитал - през 
финансиране за растеж до ресурс за сливания и придобиване на вече зрели и значителни по 
пазарен дял компании. Затова в случая и малкото нови средства за инвестиции в иновации са 
изключително ценни за по-лесното функциониране на предприемаческата среда в страната.  

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/03/29/2032194_21_grama_nadejda/
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По думите на Петров, след като приключат всички формалности по структурирането на фонда, 
първите инвестиции на NEVEQ II могат да се очакват през есента на тази година някъде около 
третото тримесечие. Въпреки по-дългия процес на набиране на частен ресурс, мениджърите на 
фонда вече имат набелязани и няколко потенциални проекта за разглеждане.  
Всъщност както финансирането на NEVEQ II е от микс от инвеститори, така и компаниите, в 
които ще бъде влаган той, ще са различни. Плановете на мениджърите са да инвестират 
основно във високотехнологични компании, включително в чисти технологии, образование и 
инженеринг, но няма да изключат от полезрението си и по-опортюнистични проекти, които биха 
имали висок потенциал за растеж.  
Къде е капиталът  
По регламент NEVEQ II ще може да инвестира между 0.5 млн. евро и 4.5 млн. евро в една 
компания. Това реално може да е следващата възможна стъпка за някои от десетките 
проектите, които през последната половин година преминаха през акселераторските програми 
на вече действащите фондове за стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub. Те също 
получиха ресурс по JEREMIE без изискване да наберат допълнително частно съфинансиране 
съответно от 12 и 9 млн. евро и оперират от лятото на 2012 г. Тяхната инвестиция на проект 
варира между 20 и 200 хил. евро и реално е на съвсем стартиращ етап. Двата seed фонда 
финансираха досега около 50 компании. За момента повечето от тях търсят поле за изява чрез 
новите мобилни технологии, но не малко от тях залагат и на различни индустрии в голям 
потенциал като гейминг индустрията, електронната търговията, образованието, развлечението 
и др. И ако на този етап първоначалното финансиране им е достатъчно, рано или късно тези с 
по-голям потенциал и шанс за оцеляване ще се нуждаят точно от тази втора сериозна глътка 
финансиране, каквото може да е рисковото, което NEVEQ II ще предлага.  
Всъщност цялата инициатива JEREMIE по европрограма "Конкурентоспособност" бе така 
структурирана, че да предложи както пълната гама от капиталови продукти за финансиране на 
предприемачи, така и допълнителни схеми за облекчени кредити. От капиталовите схеми 
реално действащи са само seed фондовете Eleven и LAUNCHub. Продължават разговорите за 
набирането на нужния частен капитал от другите два големи фонда след NEVEQ II - фонда за 
растеж, който трябва да се управлява от Axcess Capital, и фонда за хибридни инвестиции, който 
трябва да се управлява от Mezzanine Menagеment. Те трябваше да са с ресурс от по 60 млн. 
евро. Половината от него беше отговорност на мениджърите - да привлекат частно 
съфинансиране към ресурса от европрограмата. В настоящата икономически несигурна среда в 
света очевидно е трудно, особено ако проектите трябва да са изцяло в България. Въпреки 
липсата на каквато и да било публична информация, шансовете на двата фонда изглеждат 
50:50.  
Kредитните схеми по JEREMIE пък са за малък и среден бизнес, които вече са с история за 
себе си.  
Трите типа подкрепа естествено не значат 100%, че българската икономика може да премине 
на нова, по-иновативна икономическа предавка и малко по-малко да започне да балансира 
тежко индустриалното си минало с нови технологии. Но са поне малък оазис на надежди.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-112369.html  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: Малкият и среден бизнес в България може да се възползва от допълнителна мярка за 
подпомагане. Това обяви в ефира на bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Асен Василев.  
 
Заглавие: 370 млн. евро за малкия бизнес при двойно по-ниска лихва  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малкият и среден бизнес в България може да се възползва от допълнителна мярка за 
подпомагане. Това обяви в ефира на bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Асен Василев.  
Василев уточни, че мярката JEREMIE 2 и кредитите по нея се отпускат при понижена лихва - 
50% по-малка, отколкото по търговските заеми. Парите, които са предвидени по тази мярка, са 
в размер 370 млн. евро.  
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до средни предприятия) е 
инициатива на Европейската комисия, разработена съвместно с Европейския инвестиционен 
фонд. Тя насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг за подобряване 
достъпа до финансиране на малките и средни предприятия посредством действия по линия на 
структурните фондове.  
 

http://news.myvidin.com/about-112369.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/economics/article/post78884.html  
Брой думи: 244  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма разкри, че скоро ще паднат 
ограниченията за износ на ток за Турция  
“Ясно ми е, че медиите ще ме атакуват като съм министър. Това вече се случва и се правят 
опити да ме очернят-бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам 
бакалавърска степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа 
и да защитя магистърска степен”, каза министърът на икономиката Асен Василев.  
 
Заглавие: АСЕН ВАСИЛЕВ ПРИЗНА, ЧЕ ОЩЕ НЯМА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ОТ ХАРВАРД, 
ПИШЕ ДИПЛОМНАТА СИ РАБОТА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма разкри, че скоро ще паднат 
ограниченията за износ на ток за Турция  
“Ясно ми е, че медиите ще ме атакуват като съм министър. Това вече се случва и се правят 
опити да ме очернят-бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам 
бакалавърска степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа 
и да защитя магистърска степен”, каза министърът на икономиката Асен Василев.  
Той е доволен, че КЗК се задейства в енергетиката и когато има резултати, ще бъдат изнесени, 
каза Василев пред bTV.  
“Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове, закачени към ЕСО, продължи 
той. Трябва да се балансира зелената енергия с нормалната енергия. Внос на електрическа 
няма в момента.”  
Василев каза, че искам да падне ограничението за износ на ток към Турция. “В момента там 
тече чисто техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, разкри 
министърът. Най-трудното пред нас предстои.  
В момента няма работещ парламент и ние трябва да се справяме с проблемите, като 
използваме настоящата законодателна база.”  
Според икономическия министър либерализацията на пазара на енергетиката е много важно 
нещо и трябва да я проведем много плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще 
доведе до сваляне на цената на тока.  
Той съобщи, че вече е пусната мярката "Джереми 2", което е изключително важно за малкия и 
средния бизнес.  
“В банките има 380 млн. евро и моля хората да отидат и да ги вземат”, призова Василев.  
 

http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/economics/article/post78884.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5644791#commentsBlock  
Брой думи: 259  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е временно ограничен 
поради чисто технически причини, заяви икономическия министър пред Би Ти Ви  
 
Заглавие: А. Василев: 380 млн. лв. чакат малкия бизнес в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е временно ограничен 
поради чисто технически причини, заяви икономическия министър пред Би Ти Ви  
380 млн. лв., които се предлагат на малкия и среден бизнес като заеми с лихви наполовина, 
чакат в банките в страната, отидете и ги вземете.  
Това каза служебният икономически министър Асен Василев пред Би Ти Ви.  
Той призова предприемачите да се възползват от средствата, които са от ЕС по програма 
"Джереми 2".  
"Става въпрос за заеми от търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева 
специално за малкия и средния бизнес – отидете и ги вземете", каза Василев.  
По отношение на износа на електроенергия министърът обясни, че износа към Турция в 
момента е ограничен по технически причини.  
"Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен  
поради чисто технически причини. Прави се синхронизиране на турската система с 
европейската, част от която е и българската, тази ограничена пропускаемост е временна", каза 
Василев по повод публикации, че България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, 
която обаче не може да продаде извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока.  
Василев обясни още, че около 40% от зелените централи нарушават законовите изисквания, 
като не подават информация за работата и производството си в реално време. Затова има 
план тези централи временно да бъдат отрязани от мрежата.  
По думите му целта на този ход е да се стабилизира системата и да се даде възможност за 
прилагане на Трети либерализационен пакет.  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5644791#commentsBlock
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5645852  
Брой думи: 495  
 
 
Резюме: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност", съобщиха от 
МИЕТ.  
 
Заглавие: Зам.-министър Ирена Младенова е новият ръководител на ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност", съобщиха от 
МИЕТ.  
Като заместник министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и 
назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и 
ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на 
максимално добри условия за бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс. На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата "Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съинвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
– ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. От ОП "Конкурентоспособност" за това са отделени 
150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово 
финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови 
технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята 
конкурентоспособност.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно обсъден с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел през м. 
май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено изнасянето на 
несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при провеждането на 
процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за максимално 
улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на компаниите до 
финансовия ресурс на програмата. Всички новости по оперативната програма имат за цел 
максимално усвояване на европейските средства в помощ на бизнеса. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5645852
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/424228.html  
Брой думи: 308  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
 
Заглавие: Ограничихме износа на ток за Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на "зелена енергия" в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. "Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях", подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат "отрязани" от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма "Джереми 2". "Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете".  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска - пак там, но само 
семестриално. Отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато 
информация се появила по някои медии.  
 

http://news.plovdiv24.bg/424228.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1062274  
Брой думи: 269  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
 
Заглавие: България не внася ток, износът към Турция е временно ограничен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред бТВ появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от Народното събрание, няма как да не 
се съобразим с тях”, подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете”, каза Василев.  
 
  

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1062274
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=604186  
Брой думи: 56  
 
 
Резюме: Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, 
които изпитват финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма 
"Джереми 2".  
 
Заглавие: Заеми с половин лихва за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, които 
изпитват финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма 
"Джереми 2".  
За възможността да вземат европари напомни министърът на икономиката и енергетиката Асен 
Василев в предаването "Тази сутрин" по бТВ.  
380 млн. евро чакат предприемачите, които искат да развиват бизнеса си.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=604186
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=604191  
Брой думи: 271  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
 
Заглавие: България не внася ток, износът към Турция е временно ограничен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред бТВ появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от Народното събрание, няма как да не 
се съобразим с тях”, подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете”, каза Василев. /Дарик радио  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=604191
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: 
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%
D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82  
Брой думи: 395  
 
 
Резюме: Няколко промени са направени в оперативна програма “Конкурентоспособност”, 
съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е по-лесен достъп на бизнеса до 
финансовия ресурс на програмата, който възлиза на над 2.2 млрд. лв. Към момента от тях се 
водят усвоени над 1 млрд. лв., но реално до бизнеса са стигнали не повече от 15% от тези 
средства.  
 
Заглавие: Улеснява се достъпът на фирмите до европари за конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няколко промени са направени в оперативна програма “Конкурентоспособност”, 
съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е по-лесен достъп на бизнеса до 
финансовия ресурс на програмата, който възлиза на над 2.2 млрд. лв. Към момента от тях се 
водят усвоени над 1 млрд. лв., но реално до бизнеса са стигнали не повече от 15% от тези 
средства.  
На първо място се променят схемите по инструментите на финансовия инженеринг, създадени 
със средства по инициативата “Джереми“. Те не могат да се реализират в момента поради 
сложната инвестиционна обстановка, е посочено в съобщението. Става въпрос за трите фонда 
– рисков, мецанин и растеж, в който бяха прехвърлени близо 400 млн. лв. Тъй като повече от 
две години избраните да управляват трите фонда не можаха да привлекат частен капитал, сега 
се дава възможност решението за инвестиция в конкретен проект да се взима, без да е набран 
капиталът от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата “Джереми” най-голям интерес има към 
този за отпускане на оборотни средства на фирмите. Той започна да работи в началото на 
годината като към момента вече има отпуснати над 30 кредита за 5 млн. евро. Лихвите, на 
които банките отпускат средствата, са между 3 и 7%. Финансовият ресурс на този инструмент е 
380 млн. евро.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. Тя беше стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на проектите извън 
администрацията – в банките, с цел да се гарантира осигуряването на нужното съфинансиране. 
По нея са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото 
на 2013 г., отчитат от Министерството на икономиката. До момента обаче има сключен само 
един договор, а до края на октомври трябва да бъдат подписани договори за 300 млн. евро. 
Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно 
ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност.  
Оперативна програма “Конкурентоспособност” има и нов ръководител на управляващия 
орган. Това е зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова. По 
времето на Делян Добрев този пост се заемаше от Кирил Гератлиев.  
В момента се разработва първи вариант на бъдещата оперативна програма за 2014-2020 г. 
Това ще стане чрез активен диалог с бизнеса. Плановете са програмата да бъде изпратена в 
Брюксел през май. Планирано е в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея.  
 

http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56883/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/424227.html  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
 
Заглавие: Ограничихме износа на ток за Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на "зелена енергия" в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. "Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях", подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат "отрязани" от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма "Джереми 2". "Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете".  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска - пак там, но само 
семестриално. Отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато 
информация се появила по някои медии.  
Източник: btv  
 

http://news.varna24.bg/424227.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.burgas24.bg/424229.html  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
 
Заглавие: Ограничихме износа на ток за Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на "зелена енергия" в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. "Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях", подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат "отрязани" от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма "Джереми 2". "Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете".  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска - пак там, но само 
семестриално. Отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато 
информация се появила по някои медии.  
Източник: btv  
 

http://news.burgas24.bg/424229.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.burgasnews.com  
Връзка: http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/70765-iznosat-na-tok-kam-turtziya-e-
vremenno-ogranichen  
Брой думи: 308  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската.  
 
Заглавие: Износът на ток към Турция е временно ограничен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър Асен Василев коментира пред bTV появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях”, подчерта икономическият министър. Той обясни, че около 40% от зелените централи 
нарушават законовите изисквания, като не подават информация за работата и производството 
си в реално време. Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата – 
за да се стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети 
либерализационен пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес – отидете и ги вземете”.  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска – пак там, но само 
семестриално. Отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато 
информация се появила по някои медии.  
 

http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/70765-iznosat-na-tok-kam-turtziya-e-vremenno-ogranichen
http://www.burgasnews.com/stranata/ikonomika/70765-iznosat-na-tok-kam-turtziya-e-vremenno-ogranichen
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/tok-krediti-diploma-%D0%90sen-%D0%92asilev-13489721?nt=9  
Брой думи: 498  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
 
Заглавие: Икономическият министър призна, че няма диплома за магистър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
Така икономическият министър Асен Василев коментира пред bTV появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Министърът поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас може да 
намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да няма 
сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Само преди дни шефът на ДКЕВР Евгения Харитонова заяви, че либерализирането на пазара 
може да доведе до повишение на цената на тока, тъй като търговците ще трябва да направят 
инвестиции в техника. Вчера вицепремиерът Екатерина Захариева потвърди това, но отбеляза, 
че с времето цените ще се понижат.  
Асен Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските 
граждани потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество 
от АЕЦ се плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се 
съобразим с тях”, подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата – за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношение на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес – отидете и ги вземете”, подкани министърът.  
"Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят - бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен", заяви Асен Василев. Той е изкарал бакалавърска програма в Харвард от 
1996 до 2000 година, след което е учил по комбинирана магистърска програма. Двете степени 
на обучението му са прекъснати от четиригодишна работа.  
"От 2007 година куфарите ми са в България, но пътувам доста време", поясни Василев и 
допълни, че решението да оглави Министерството на икономиката било доста трудно, тъй като 
имал доста успешен бизнес. Заедно с партньори той осъществява програма, съвместно с 
Харвард и СУ, и преподава на студенти. За министерския пост го поканил държавният глава 
Росен Плевнелиев, но Василев нямал идея кой го е предложил.  
"Напуснал съм участието си в дружеството и акциите ми се управляват от адвокати", отговори 
той на въпрос дали са верни данните, извадени от лидера на РЗС Яне Янев, че не е излязъл от 
участието си във фирми.  
 

http://dnes.dir.bg/news/tok-krediti-diploma-%D0%90sen-%D0%92asilev-13489721?nt=9
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg/424230.html  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
 
Заглавие: Ограничихме износа на ток за Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на "зелена енергия" в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. "Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях", подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат "отрязани" от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма "Джереми 2". "Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете".  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска - пак там, но само 
семестриално. Отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато 
информация се появила по някои медии.  
Източник: btv  
 

http://news.ruse24.bg/424230.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1876771  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Когато стигнат до някакви резултати, 
ние ще ги получим, както и обществото. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев пред БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя.  
 
Заглавие: Асен Василев: Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Когато стигнат до някакви резултати, 
ние ще ги получим, както и обществото. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев пред БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя.  
Поканата да стана министър дойде от президента, а с Марин Райков се запознах впоследствие, 
разкри Василев. Решението да поема този пост беше много трудно. Аз имам частен бизнес, 
който се развива доста добре и проведох много разговори с мои приятели, и родителите ми.  
Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят-бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен, обясни Василев.  
Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове, закачени към ЕСО, продължи 
той. Трябва да се балансира зелената енергия с нормалната енергия. Внос на електрическа 
няма в момента.  
Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция. В момента там тече чисто 
техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, разкри министърът. Най-
трудното пред нас предстои.  
В момента няма работещ парламент и ние трябва да се справяме с проблемите, като 
използваме настоящата законодателна база.  
Либерализацията на пазара на енергетиката е много важно нещо и трябва да я проведем много 
плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще доведе до сваляне на цената на 
тока, обясни Василев.  
С Иво Маринов нямаме никакъв проблем. Щом от туристическия бранш мислят, че той е най-
добрия човек, с който могат да работят, аз нямам нищо против той да бъде зам.-министър, каза 
още Василев.  
Вече е пусната мярката "Джереми 2". Това е изключително важно за малкия и средния бизнес.  
В банките има 380 млн. евро и моля хората да отидат и да ги вземат, призова Василев.  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1876771
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1876803  
Брой думи: 313  
 
 
Резюме: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Когато стигнат до някакви резултати, 
ние ще ги получим, както и обществото. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев пред БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя.  
 
Заглавие: Асен Василев: Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Когато стигнат до някакви резултати, 
ние ще ги получим, както и обществото. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев пред БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя.  
Поканата да стана министър дойде от президента, а с Марин Райков се запознах впоследствие, 
разкри Василев. Решението да поема този пост беше много трудно. Аз имам частен бизнес, 
който се развива доста добре и проведох много разговори с мои приятели, и родителите ми.  
Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят-бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен, обясни Василев.  
Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове, закачени към ЕСО, продължи 
той. Трябва да се балансира зелената енергия с нормалната енергия. Внос на електрическа 
няма в момента.  
Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция. В момента там тече чисто 
техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, разкри министърът. Най-
трудното пред нас предстои.  
В момента няма работещ парламент и ние трябва да се справяме с проблемите, като 
използваме настоящата законодателна база.  
Либерализацията на пазара на енергетиката е много важно нещо и трябва да я проведем много 
плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще доведе до сваляне на цената на 
тока, обясни Василев.  
С Иво Маринов нямаме никакъв проблем. Щом от туристическия бранш мислят, че той е най-
добрия човек, с който могат да работят, аз нямам нищо против той да бъде зам.-министър, каза 
още Василев.  
Вече е пусната мярката "Джереми 2". Това е изключително важно за малкия и средния бизнес.  
В банките има 380 млн. евро и моля хората да отидат и да ги вземат, призова Василев.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1876803
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDIzNTs0Ng==  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: България не внася ток, износът към Турция е временно ограничен  
Икономическият министър Асен Василев призова предприемачите да се възползват от 
средства на ЕС по програма „Джереми 2”.  
 
Заглавие: Икономическият министър към бизнеса: 380 млн. лева ви очакват, вземете ги!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България не внася ток, износът към Турция е временно ограничен  
Икономическият министър Асен Василев призова предприемачите да се възползват от 
средства на ЕС по програма „Джереми 2”.  
„Става въпрос за заеми от търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева 
специално за малкия и средния бизнес – отидете и ги вземете”, заяви той пред bTV.  
Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
Така Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има около 7000 мегавата 
излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях”, подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата – за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDIzNTs0Ng==
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/455745/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-
%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Надявам се, че когато стигнат до 
някакви резултати, ние ще ги получим, както и обществото.  
 
Заглавие: Асен Василев: Винаги си вдигам телефона  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Надявам се, че когато стигнат до 
някакви резултати, ние ще ги получим, както и обществото.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев пред камерите на 
БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя. Поканата да стана министър 
дойде от Росен Плевнелиев, а с Марин Райков се запознах впоследствие, разкри Василев. 
Решението да поема този пост беше много трудно решение. Аз имам частен бизнес, който се 
развива доста добре и проведох много разговори с мои приятели, и родителите ми. Ясно ми е, 
че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да ме очернят-
бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска степен и 
съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен, обясни Василев.  
Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове, закачени към ЕСО, продължи 
той. Трябва да се балансира зелената енергия с нормалната енергия. Внос на електрическа 
няма в момента. Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция. В момента там 
тече чисто техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, разкри 
министърът. Най-трудното пред нас предстои. В момента няма работещ парламент и ние 
трябва да се справяме с проблемите, като използваме настоящата законодателна база. 
Либерализацията на пазара на енергетиката е много важно нещо и трябва да я проведем много 
плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще доведе до сваляне на цената на 
тока, обясни Василев.  
С Иво Маринов нямаме никакъв проблем. Щом от туристическия бранш мислят, че той е най-
добрия човек, с който могат да работят, аз нямам нищо против той да бъде зам.-министър, каза 
още Василев. Вече е пусната мярката "Джереми 2". Това е изключително важно за малкия и 
средния бизнес. В банките има 380 млн. евро и моля хората да отидат и да ги вземат, призова 
той. Винаги си вдигам телефона и нямам проблем с Марин Райков, завърши Всилев.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/455745/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/455745/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/455745/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/455745/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/455745/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: 
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
news43527.html  
Брой думи: 425  
 
 
Резюме: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". За по-добро 
усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс.  
 
Заглавие: Промени в ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". За по-добро 
усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата "Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно усвояване 
на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта – ЕБВР, 
участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за максимално 
разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до средствата за 
енергийна ефективност. От ОП "Конкурентоспособност" за това са отделени 150 млн. евро, а 
още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на 
проектите.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през месец май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 
максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата.  
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса.  
 

http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news43527.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news43527.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news43527.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news43527.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news43527.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.blagoevgrad24.bg  
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/424231.html  
Брой думи: 310  
 
 
Резюме: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
 
Заглавие: Ограничихме износа на ток за Турция  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини - прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.Така 
икономическият министър Асен Василев коментира появилите се публикации, че България има 
около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница 
заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на "зелена енергия" в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. "Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях", подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат "отрязани" от мрежата - за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма "Джереми 2". "Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес - отидете и ги вземете".  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска - пак там, но само 
семестриално. Отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато 
информация се появила по някои медии.  
Източник: btv  
 

http://news.blagoevgrad24.bg/424231.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://topnovini.bg/node/50765  
Брой думи: 94  
 
 
Резюме: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джеръми" II, който са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, каза по Би 
Ти Ви министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете по банките и ги вземете, 
призова той.  
 
Заглавие: 380 млн. евро чакат в банките малкия и средния бизнес, обяви министърът на 
икономиката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джереми" II, който са 
предназначени за малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва, каза по Би 
Ти Ви министърът на икономиката Асен Василев. Моля ви, отидете по банките и ги вземете, 
призова той.  
В отговор на въпрос министър Василев обясни, че одитът на енергийните дружества от 
представители на европейската комисия ще започне най-рано след седмица, заради 
Католическият велик ден, който е той уикенд. След началото на мисията можело да стане ясно 
и колко време ще е нужно, за да има резултати.  
 

http://topnovini.bg/node/50765
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: 
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B
0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
news204623.html  
Брой думи: 393  
 
 
Резюме: Няколко промени са направени в оперативна програма “Конкурентоспособност”, 
съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е по-лесен достъп на бизнеса до 
финансовия ресурс на програмата, който възлиза на над 2.2 млрд. лв. Към момента от тях се 
водят усвоени над 1 млрд. лв., но реално до бизнеса са стигнали не повече от 15% от тези 
средства.  
 
Заглавие: Улеснява се достъпът на фирмите до европари за конкурентоспособност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няколко промени са направени в оперативна програма “Конкурентоспособност”, 
съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е по-лесен достъп на бизнеса до 
финансовия ресурс на програмата, който възлиза на над 2.2 млрд. лв. Към момента от тях се 
водят усвоени над 1 млрд. лв., но реално до бизнеса са стигнали не повече от 15% от тези 
средства.  
На първо място се променят схемите по инструментите на финансовия инженеринг, създадени 
със средства по инициативата “Джереми“. Те не могат да се реализират в момента поради 
сложната инвестиционна обстановка, е посочено в съобщението. Става въпрос за трите фонда 
– рисков, мецанин и растеж, в който бяха прехвърлени близо 400 млн. лв. Тъй като повече от 
две години избраните да управляват трите фонда не можаха да привлекат частен капитал, сега 
се дава възможност решението за инвестиция в конкретен проект да се взима, без да е набран 
капиталът от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата “Джереми” най-голям интерес има към 
този за отпускане на оборотни средства на фирмите. Той започна да работи в началото на 
годината като към момента вече има отпуснати над 30 кредита за 5 млн. евро. Лихвите, на 
които банките отпускат средствата, са между 3 и 7%. Финансовият ресурс на този инструмент е 
380 млн. евро.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. Тя беше стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на проектите извън 
администрацията – в банките, с цел да се гарантира осигуряването на нужното съфинансиране. 
По нея са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото 
на 2013 г., отчитат от Министерството на икономиката. До момента обаче има сключен само 
един договор, а до края на октомври трябва да бъдат подписани договори за 300 млн. евро. 
Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно 
ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност.  
Оперативна програма “Конкурентоспособност” има и нов ръководител на управляващия 
орган. Това е зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова. По 
времето на Делян Добрев този пост се заемаше от Кирил Гератлиев.  
В момента се разработва първи вариант на бъдещата оперативна програма за 2014-2020 г. 
Това ще стане чрез активен диалог с бизнеса. Плановете са програмата да бъде изпратена в 
Брюксел през май. Планирано е в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея.  
 

http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news204623.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: 
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D
0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-
%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_at.1_i.423837.html  
Брой думи: 146 
 
 
Резюме: За възможността да вземат европари напомни министърът на икономиката и 
енергетиката Асен Василев  
Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, които изпитват 
финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма "Джереми 2".  
 
Заглавие: Заеми с половин лихва за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: За възможността да вземат европари напомни министърът на икономиката и 
енергетиката Асен Василев  
Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, които изпитват 
финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма "Джереми 2".  
За възможността да вземат европари напомни министърът на икономиката и енергетиката Асен 
Василев в предаването "Тази сутрин" по бТВ.  
380 млн. евро чакат предприемачите, които искат да развиват бизнеса си.  
Да падне бариерата за износ на ток към Турция  
Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция, коментира още министърът. В 
момента там тече чисто техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, каза 
той.  
Според него либерализацията на пазара на енергетиката е много важно нещо и трябва да я 
проведем много плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще доведе до сваляне 
на цената на тока, смята Василев. 
 

http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_at.1_i.423837.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_at.1_i.423837.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_at.1_i.423837.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_at.1_i.423837.html
http://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_l.a_at.1_i.423837.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Ikonomicheskiyat-ministar-prati-biznesa-v-bankite-49633  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. Той уточни, че бизнесът има на разположение 380 млн. 
евро.  
 
Заглавие: Икономическият министър прати бизнеса в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. Той уточни, че бизнесът има на разположение 380 млн. 
евро.  
„Моля отидете до банките и ги вземете“, призова временният министър.  
По темата за състоянието на българската енергетика Асен Василев подчерта, че „само 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) може да каже дали ще се 
намали цената на тока след изключване на 40% от ВЕИ централи, които не отговарят на 
законовите разпоредби. Това спиране ще е временно - докато изпълнят изискванията".  
Икономическият министър коментира и спирането на износа към Турция. Според него 
намалението е по технически причини, защото в момента турската система се синхронизира в 
европейската. Такава ползва и България.  
"Има кабел" за 1200 мегавата, но заради синхронизирането се подават около 200 мегавата", 
поясни Асен Василев. Той припомни, че енергията от възобновяемите източници е с фиксирани 
цени.  
"Много внимателно трябва да пипаме в системата, за да не плащаме след това лихви по дела, 
които евентуално ще бъдат заведени. Всички действия трябва да са изцяло в рамките на 
европейските регулации и закона", убеден е Асен Василев.  
"При либерализация на балансиран енергиен пазар цената на тока първоначално се повишава 
и след това пада. Нашият пазар обаче не е балансиран - имаме свръхпроизводство. При 
правилна либерализация няма да се стигне до увеличаване", поясни Асен Василев.  
 

http://www.livenews.bg/Ikonomicheskiyat-ministar-prati-biznesa-v-bankite-49633
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/44323  
Брой думи: 88  
 
 
Резюме: Дават ги с половин лихва  
В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джеръми" II. Те са предназначени за 
малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва. Моля ви, отидете до банките и 
ги вземете, призова министърът на икономиката Асен Василев по бТВ.  
 
Заглавие: 380 млн. евро чакат бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Дават ги с половин лихва  
В банките има 380 млн. евро по европейската програма "Джереми" II. Те са предназначени за 
малкия и средния бизнес и могат да се вземат на половин лихва. Моля ви, отидете до банките и 
ги вземете, призова министърът на икономиката Асен Василев по бТВ.  
Василев обясни, че одитът на енергийните дружества от представители на европейската 
комисия ще започне най-рано след седмица, заради Католическия велик ден този уикенд. След 
началото на мисията можело да стане ясно и колко време ще е нужно, за да има резултати.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/44323
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/vasilev-380-mln.-evro-ochakvat-malkiq-i-sredniq-biznes-v-
bankite-783768.html  
Брой думи: 197 
 
 
Резюме: Средствата идват от нова програма – JEREMIE 2, обясни икономическият министър 
Асен Василев  
 
Заглавие: Василев: 380 млн. евро очакват малкия и средния бизнес в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата идват от нова програма – JEREMIE 2, обясни икономическият министър 
Асен Василев  
 
Тръгва нова програма – JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на 
представителите на малките и средните предприятия, съобщи в ефира на bTV служебният 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев по повод изявления, че 
малките компании у нас са в тежко състояние. 
Той допълни, че заемите, които компаниите могат да изтеглят по тази програма, ще бъдат с 
„половин лихва“. „Тези заеми са специално за малки и средни предприятия и могат да се 
ползват не само за инвестиции, но и за оборотен капитал“, уточни още Василев. 
Василев коментира и темата за либерализацията на енергийния пазар. Според него при 
балансиран пазар в първоначалните етапи на отваряне се стига до повишаване на цената на 
тока, а след това – до намаляване. 
„Нашият пазар обаче не е балансиран, нашият пазар има свръхмощности за производство“, 
обясни министърът и допълни, че при това положение много зависи до това как ще бъде 
извършен процесът на либерализация на пазара. 
Василев обясни, че в момента се ползват скъпите мощности, чиято цена на производството е 
над клиринговата цена за пазара, но изкупуването на тяхната енергия е записано в 
дългосрочни договори. 
 

http://b2bnews.bg/index.php/vasilev-380-mln.-evro-ochakvat-malkiq-i-sredniq-biznes-v-bankite-783768.html
http://b2bnews.bg/index.php/vasilev-380-mln.-evro-ochakvat-malkiq-i-sredniq-biznes-v-bankite-783768.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/promeni-v-op-konkurentosposobnost-784022.html  
Брой думи: 442 
 
 
Резюме: Ирена Младенова е новият ръководител на оперативната програма. Предстоят 
промени по инициативата "Джереми" и схемата за енергийна ефективност.  
 
Заглавие: Промени в ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Ирена Младенова е новият ръководител на оперативната програма. Предстоят 
промени по инициативата "Джереми" и схемата за енергийна ефективност.  
 
Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е новият 
ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". За по-добро усвояване 
на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в оперативната 
програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс. 
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата "Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор. 
 
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно усвояване 
на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта – ЕБВР, 
участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за максимално 
разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до средствата за 
енергийна ефективност. От ОП "Конкурентоспособност" за това са отделени 150 млн. евро, а 
още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на 
проектите.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през месец май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 
максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата. 
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса.  

http://b2bnews.bg/index.php/promeni-v-op-konkurentosposobnost-784022.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/irena-mladenova-e-noviqt-rukovoditel-na-op-
konkurentosposobnost-784115.html  
Брой думи: 495 
 
 
Резюме: За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко 
промени в оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп...  
 
Заглавие: Ирена Младенова е новият ръководител на ОП "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена 
Младенова е новият ръководител  на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. 
Като заместник министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и 
назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и 
ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на 
максимално добри условия за бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс, съобщават от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг - създадени със средства по 
инициативата „Джереми“, които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост.  
Новият инструмент за съинвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се 
взима за конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд 
да е предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за малките и средни предприятия 
(МСП). Към момента по него вече са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. 
евро, като лихвите варират между 3 и 7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите.  
Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея са получени 
повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 г. 
Наложително е темпото да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно усвояване 
на средствата.  
В края на февруари тази година стана ясно, че 89 сгради ще се финансират по проект 
"Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по ОПРР.  
В момента Министерство на икономиката, енергетиката и туризма активизира работата с всички 
партньори по проекта – Европейската банка за възстановяване и развитие, участващите банки, 
асистента по проекта и асистента по верификацията, за максимално разясняване на схемата, 
което ще осигури достъп на повече компании до средствата за енергийна ефективност.  
От ОП „Конкурентоспособност“ за това са отделени 150 млн. евро, а още толкова могат да 
отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на проектите. Това е 
подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно 
ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност.  
По думите на председателя на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев 
пренебрежимо нисък е и процентът на усвояване (3,7%) на средствата за иновации, 
предвидени в Оперативна програма „Конкурентоспособност“. В контекста на 
необходимостта от увеличаване на износа на стоки с висока добавена стойност, според 
Данев отбеляза, че отделяните за научна и развойна дейност средства продължават да са 
недостатъчни.  
 

http://b2bnews.bg/index.php/irena-mladenova-e-noviqt-rukovoditel-na-op-konkurentosposobnost-784115.html
http://b2bnews.bg/index.php/irena-mladenova-e-noviqt-rukovoditel-na-op-konkurentosposobnost-784115.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/89-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_l.a_i.415462_at.1.html
http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-_l.a_i.414255_at.4.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/1160391179  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. Той уточни, че бизнесът има на разположение 380 млн. 
евро.  
 
Заглавие: Икономическият министър прати бизнеса в банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките фирми имат на разположение 380 млн. евро  
Малките и средните предприятия могат да ползват кредити с лихва наполовина по 
инициативата JEREMIE II, обяви в ефира на bTV служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев. Той уточни, че бизнесът има на разположение 380 млн. 
евро.  
„Моля отидете до банките и ги вземете“, призова временният министър.  
По темата за състоянието на българската енергетика Асен Василев подчерта, че „само 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) може да каже дали ще се 
намали цената на тока след изключване на 40% от ВЕИ централи, които не отговарят на 
законовите разпоредби. Това спиране ще е временно - докато изпълнят изискванията".  
Икономическият министър коментира и спирането на износа към Турция. Според него 
намалението е по технически причини, защото в момента турската система се синхронизира в 
европейската. Такава ползва и България.  
"Има кабел" за 1200 мегавата, но заради синхронизирането се подават около 200 мегавата", 
поясни Асен Василев. Той припомни, че енергията от възобновяемите източници е с фиксирани 
цени.  
"Много внимателно трябва да пипаме в системата, за да не плащаме след това лихви по дела, 
които евентуално ще бъдат заведени. Всички действия трябва да са изцяло в рамките на 
европейските регулации и закона", убеден е Асен Василев.  
"При либерализация на балансиран енергиен пазар цената на тока първоначално се повишава 
и след това пада. Нашият пазар обаче не е балансиран - имаме свръхпроизводство. При 
правилна либерализация няма да се стигне до увеличаване", поясни Асен Василев.  
 

http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/1160391179
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/128298-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-
%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html  
Брой думи: 341  
 
 
Резюме: Либерализацията на енергийния пазар трябва да се случи плавно  
Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Надявам се, че когато стигнат до някакви 
резултати, ние ще ги получим, както и обществото.  
 
Заглавие: Асен Василев: Винаги си вдигам телефона  
Подзаглавие:  
Автор: Филип Епитропов  
Текст: Либерализацията на енергийния пазар трябва да се случи плавно  
Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Надявам се, че когато стигнат до някакви 
резултати, ние ще ги получим, както и обществото.  
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев пред камерите на 
БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя. Поканата да стана министър 
дойде от Росен Плевнелиев, а с Марин Райков се запознах впоследствие, разкри Василев. 
Решението да поема този пост беше много трудно решение. Аз имам частен бизнес, който се 
развива доста добре и проведох много разговори с мои приятели, и родителите ми. Ясно ми е, 
че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да ме очернят-
бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска степен и 
съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен, обясни Василев.  
Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове, закачени към ЕСО, продължи 
той. Трябва да се балансира зелената енергия с нормалната енергия. Внос на електрическа 
няма в момента. Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция. В момента там 
тече чисто техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, разкри 
министърът. Най-трудното пред нас предстои. В момента няма работещ парламент и ние 
трябва да се справяме с проблемите, като използваме настоящата законодателна база. 
Либерализацията на пазара на енергетиката е много важно нещо и трябва да я проведем много 
плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще доведе до сваляне на цената на 
тока, обясни Василев.  
С Иво Маринов нямаме никакъв проблем. Щом от туристическия бранш мислят, че той е най-
добрия човек, с който могат да работят, аз нямам нищо против той да бъде зам.-министър, каза 
още Василев. Вече е пусната мярката "Джереми 2". Това е изключително важно за малкия и 
средния бизнес. В банките има 380 млн. евро и моля хората да отидат и да ги вземат, призова 
той. Винаги си вдигам телефона и нямам проблем с Марин Райков, завърши Василев.  
 

http://www.novini.bg/news/128298-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128298-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128298-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128298-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128298-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.versia.bg  
Връзка: http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/22288-2013-03-29-08-11-
17  
Брой думи: 313  
 
 
Резюме: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Когато стигнат до някакви резултати, 
ние ще ги получим, както и обществото. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев пред БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя.  
 
Заглавие: Асен Василев: Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Радвам се, че КЗК се задейства в енергетиката. Когато стигнат до някакви резултати, 
ние ще ги получим, както и обществото. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев пред БТВ. Захванал съм се с нелека задача, но мисля, че ще се справя.  
Поканата да стана министър дойде от президента, а с Марин Райков се запознах впоследствие, 
разкри Василев. Решението да поема този пост беше много трудно. Аз имам частен бизнес, 
който се развива доста добре и проведох много разговори с мои приятели, и родителите ми.  
Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят-бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен, обясни Василев.  
Целта ми е да отрежа всички незаконни фотоволтаични паркове, закачени към ЕСО, продължи 
той. Трябва да се балансира зелената енергия с нормалната енергия. Внос на електрическа 
няма в момента.  
Искам да падне ограничението за износ на ток към Турция. В момента там тече чисто 
техническа стандартизация и е въпрос на време това да се случи, разкри министърът. Най-
трудното пред нас предстои.  
В момента няма работещ парламент и ние трябва да се справяме с проблемите, като 
използваме настоящата законодателна база.  
Либерализацията на пазара на енергетиката е много важно нещо и трябва да я проведем много 
плавно, за да няма сътресения. В дългосрочен план тя ще доведе до сваляне на цената на 
тока, обясни Василев.  
С Иво Маринов нямаме никакъв проблем. Щом от туристическия бранш мислят, че той е най-
добрия човек, с който могат да работят, аз нямам нищо против той да бъде зам.-министър, каза 
още Василев.  
Вече е пусната мярката "Джереми 2". Това е изключително важно за малкия и средния бизнес.  
В банките има 380 млн. евро и моля хората да отидат и да ги вземат, призова Василев.  
 

http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/22288-2013-03-29-08-11-17
http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/1-2011-02-25-16-06-44/22288-2013-03-29-08-11-17
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.versia.bg  
Връзка: http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/4-2011-03-09-08-53-52/22287-2013-03-29-08-05-
54  
Брой думи: 56  
 
 
Резюме: Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, 
които изпитват финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма 
"Джереми 2".  
 
Заглавие: Заеми с половин лихва за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Изгодни заеми за бизнеса предлагат банките в момента. Малки и средни фирми, които 
изпитват финансови затруднения могат да получат кредит с половин лихва по програма 
"Джереми 2".  
За възможността да вземат европари напомни министърът на икономиката и енергетиката Асен 
Василев в предаването "Тази сутрин" по бТВ.  
380 млн. евро чакат предприемачите, които искат да развиват бизнеса си.  
 

http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/4-2011-03-09-08-53-52/22287-2013-03-29-08-05-54
http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/4-2011-03-09-08-53-52/22287-2013-03-29-08-05-54
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=105093  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Служебният министър на икономиката Асен Василев призова в интервю за bTV 
малките и средни предприятия да отидат в банките и да вземат нисколихвен кредит по 
гаранционна схема Jeremie.  
380 млн. евро са заделени за тази програма, лихвата е наполовина по-ниска, уточни той. Моля 
ви, идете в банките и ги вземете, призова министърът.  
 
Заглавие: АСЕН ВАСИЛЕВ: РАДВАМ СЕ, ЧЕ КЗК ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Служебният министър на икономиката Асен Василев призова в интервю за bTV малките 
и средни предприятия да отидат в банките и да вземат нисколихвен кредит по гаранционна 
схема Jeremie.  
380 млн. евро са заделени за тази програма, лихвата е наполовина по-ниска, уточни той. Моля 
ви, идете в банките и ги вземете, призова министърът.  
Споразумение между бившето правителство и банките по гаранционна схема Jeremie беше 
подписано още през юли 2011 г., но интересът беше слаб.  
Радвам се, че комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна да работи. Така Василев 
коментира акцията от вчера на КЗК, която се самосезира по сигнали срещу трите 
електроразпределителни дружества – ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про” и нахлу в офисите им.  
Те са разследвани за прилагане на сходни практики, чрез които възпрепятстват смяната на 
доставчика на електроенергия от потребителите.  
Партньорската проверка заедно с Европейската комисия в сферата на енергетиката ще започне 
следващата седмица и резултатите се очакват към края на април, каза Асен Василев.  
Той обясни още, че е напуснал компанията “Евърбред” и е прехвърлил акциите си на адвокати 
относно обвиненията на Яне Янев, че е в конфликт на интереси, защото продължава да 
управлява фирмата си.  
Заради спекулациите с дипломата му Василев обясни, че има степен “бакалавър” от Харвард и 
семестриално е завършил за “магистър”, но все още не е предал дипломната си работа.  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=105093
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.chernomore.bg  
Връзка: http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/34-2009-03-18-08-05-
37/36336-2013-03-29-10-28-29  
Брой думи: 1678  
 
 
Резюме: Откриват отдел „Океанология”, който ще разшири научно- приложната дейност на 
института извън рибните запаси и аквакултурите  
 
Заглавие: Проф. д.н. Веселин Пейчев: Търсим нови хоризонти за овладяване на 
морските ресурси  
Подзаглавие:  
Автор: Стефан Денков  
Текст: Откриват отдел „Океанология”, който ще разшири научно- приложната дейност на 
института извън рибните запаси и аквакултурите  
Овладяването на морските богатства, което става все по-важна задача пред научноприложните 
звена, определи темата на нашия разговор с проф. д.н. Веселин Пейчев, вр.и.д. директор на 
Института по рибни ресурси (ИРР) към Селскостопанската академия. Той е роден на 21 май 
1959 г. в Летница, Ловешко. Завършва Минно-геоложкия университет, специалност 
„Хидрогеология и инженерна геология”, и целият му трудов стаж преминава в Института по 
океанология (ИО) към БАН, където започва като млад специалист през 1984 г. и става 
професор през 2011 г. През последните 5 г. е зам.- директор по научноизследователската 
дейност на ИО. От две седмици е назначен за вр. и. д. директор на ИРР.  
Той е автор (заедно с колегата си доц. д-р Димитър Димитров от ИО) на първия български 
учебник по океанология, в който са обхванати основните проблеми на морската физика, химия, 
биология и геология. Особено внимание е отделено на Черно море и на българския сектор от 
него, като по-голямата част от учебника е въз основа на оригинални изследвания, проведени 
основно в ИО, а една част от данните са и от ИРР. На заседание на общото събрание на 
учените на ИРР е взето решение първият по рода са учебник по океанология да бъде 
предложен пред „Общинския съвет за награда „Варна” в раздел „Природни науки” за 2013 г.  
- Като нов ръководител на един от най-старите институти у нас, основан през 1932 г., какви 
задачи си поставяте?  
- На първо място, те са свързани с разширяване дейността на института. Идвайки тук, намирам 
два отдела, които са посветени на морската биология: ихтиология и хидробиология. Смятам, че 
трябва да се изучават не само живите организми, но и околната среда - водното тяло, морското 
дъно и бреговете. С тази идея предложих на общото събрание на учените на Института по 
рибни ресурси да бъде създаден трети отдел - „Океанология”. Преди няколко дни беше взето 
решение и отделът вече е факт с одобрението на ръководството на Селскостопанска академия. 
Това ще даде възможност да поемаме много повече задачи, свързани не само с живата 
материя, но и с цялата околна среда. Другото, което ми направи впечатление, е много свитият 
кадрови състав на ИРР. В целия институт е останало само едно хабилитирано лице, докато 
преди 20 - 30 г. тук работеха 10 професори, от които двама член-кореспонденти на БАН. За 
сравнение, преди 30 г., когато започнах трудовия си стаж в ИО, там имаше 5-има доценти, а 
всички професори, най-изтъкнатите морски специалисти на България, бяха в ИРР. Постепенно 
през годините заради недалновидната, а може би и егоистична политика на предишни 
ръководства се е стигнало до сегашното положение в целия институт да остане само едно 
хабилитирано лице и още 7 асистенти. В момента в моята секция „Морска геология и 
археология”, която ръководех в ИО, има 8 доценти и още 4-ма главни асистенти, доктори и 
докторанти. С други думи, втората ми основна задача ще бъде повишаването на 
квалификацията на състава и разкриването на конкурси за по- високи научни степени и звания.  
- Преди години нямаше ли идея и за ликвидиране на ИРР, като прелее в друг институт?  
- За ликвидация не е ставало дума, но имаше период, когато той беше слят с Института за 
рибарство и аквакултури в Пловдив. Това създаде големи затруднения в неговата дейност, тъй 
като директорът на обединението беше в Пловдив, и всички решения трябваше да се 
съгласуват с него. Заповедите и молбите му се изпращаха с факсове, което беше много трудна 
комуникация. Другият проблем, който видях тук, е свързан с Аквариума. Той непрекъснато се 
нуждае от поддръжка и текущ ремонт, тъй като е на 100 г. Има течове, много тръби и 
електроинсталации трябва да бъдат подменени. Не се виждат, но под Аквариума има още два 
етажа надолу в мазите, където са необходими сериозни ремонти. Има и още един голям 

http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/34-2009-03-18-08-05-37/36336-2013-03-29-10-28-29
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/34-2009-03-18-08-05-37/36336-2013-03-29-10-28-29
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проблем, може би най-тежкият за института - научноизследователският кораб „Проф. 
Александър Вълканов” е с изтекъл срок за класов ремонт, а такъв не е направен. При това 
положение корабът няма разрешение да плава. Дадена му е 3-месечна отсрочка, през която да 
се извърши ремонтът, и ако това не стане, ще му бъдат отнети документите. А в случай, че те 
бъдат отнети, повторното пускане в действие е изключително трудно. Все едно един автомобил 
да бъде спрян от движение и след това да се опиташ отново да го пуснеш. В момента водим 
преговори със Селскостопанската академия за съдбата на кораба.  
- Всичко това е свързано с доста средства, откъде ще ги намерите?  
- Тук се сблъкваме с друг голям проблем. Бюджетът на Селскостопанската академия е намален 
с 10 млн. лв. в сравнение с преди 5 г. и дейностите й са сведени до екзистенц-минимум, тоест 
до борбата за оцеляване. Освен това за разлика от БАН институтите на Селскостопанска 
академия не са второстепенни, а третостепенни разпоредители с бюджета. Това означава, че 
приходите от всякаква дейност, включително от билетчетата за Аквариума, отиват в София, 
след това изпращаме писма, за да молим да ни се връщат пари за покриване на нашите 
разходи. Това е най-голямото неудобство в работата на академията. Минава време, докато 
получим обратно собствените си средства, което спъва оперативната дейност. Понякога се 
забавят експедиции и други изследователски дейности, изпуска се хубавото време за 
провеждането им. Смятам да предложа на председателя на Селскостопанска академия по 
възможност тя да се превърне, както БАН, във второстепенен разпоредител с бюджетните 
средства. Също така да се създаде фонд „Развитие”, в който да се акумулират средства за 
съфинансиране по различни проекти, тъй като и тук се създава голямо неудобство. Печелят се 
проекти, обаче е необходимо 10 - 15% съфинансиране от страна на кандидатстващата 
организация, а такива средства не са заделени в академията. Проблеми има и при 
провеждането на конкурси за докторантури, доценти, главни асистенти и т.н., тъй като и за тях 
липсва фонд, който да финансира процедурите, докато в БАН има такъв. Там отделните 
институти обявяват конкурси, след което разходите по процедурата се поемат централизирано 
от академията. Тук няма такъв фонд, което принуждава всеки институт да си осигури средства 
за процедурата, или този, който кандидатства, сам да си ги намери, което е доста 
несправедливо решение и забавя израстването на академичния състав. Дори, когато човек е 
готов, по финансови причини не може да придобие по-високо научно звание.  
- Идвате от институт, известен с многото спечелени проекти по различни линии - НАТО, ЕС. Тук 
каква е ситуацията и какво смятате да правите в тази насока?  
- В ИРР също се работи по международни проекти, само че са по-малко, защото и хората тук са 
по-ограничени като бройка. Основно те са в областта на биоразнообразието в българския 
сектор на Черно море и изследванията на екосистемите в условията на климатичните промени. 
Всички тези проекти ще продължат да се разработват. Те са свързани най-вече с рибните 
ресурси, с мидите, рапаните, водораслите и т.н. Моята амбиция е да продължи развитието на 
института и с овладяването на другите видове ресурси –минерални, енергийни, рекреационни и 
др. Моята идея е това да бъде институт не само за рибни ресурси, а за морски ресурси. С други 
думи, дейността му да се разшири и да обхване овладяването на всички видове ресурси в 
Черно море. В тази насока ще бъдат и новите проекти.  
- Какво мислите да направите, за да спасите кораба?  
- Имаше идея да се участва с проект от фонд „Конкурентоспособност” за закупуване на нов 
плавателен съд. Обаче трябват 400 000 лв., тъй като корабът струва 4 млн. лв., а 
съфинансирането е 10 % от стойността му. Селскостопанската академия, заради силно свития 
си бюджет, не може да осигури тази сума, въпреки че става дума само за 10%.  
- Тогава какво ще правите?  
- В краен случай, ако останем без кораб, ще наемаме плавателни съдове за експедиционните 
изследвания по различните проекти. Другата възможност е академията да намери 150 000 - 200 
000 лв. за класовия ремонт.  
- Разликата е само 200 000 от средствата, за да има нов кораб?!  
- При това новия кораб ще го ползваш 30 г. напред, а този вече е на предела - построен е в 
Астрахан през 1979 г. за Каспийско море и е превозен дотук по Волгодонския канал. А да не 
говорим, че новият кораб е престиж, голямо удобство за провеждане на експедиции. Мисли се 
за някакъв по-рационален вариант, но за момента няма решение.  
- Каква е програмата на института за 2013 г.?  
- Тази година се предвижда вземане на хидробиологични проби за определяне на морското 
биоразнообразие, което трябва да започне в началото на април. Има определени станции, 
откъдето периодично се вземат проби и се изследват. От тази година ми се иска да ги 
разширим, като се обхванат и изследванията на дънните утайки, на бреговите процеси, 
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абразията на бреговете, влиянието на климатичните промени върху водното ниво, тяхното 
отражение върху рисковите геологични зони и т.н.  
- Поддържате ли пряка връзка с бизнеса?  
- Колеги дават научни консултации на рибари, на собственици на мидени стопанства. 
Получаваме дарения от физически лица, фирми, но те са скромни като размер. Можем да 
поемаме и задачи с чиста практическа насоченост, възложени от бизнеса, но пак стигаме до 
неудобството всеки приход да се превежда в София и после да се молим да ни върнат 
собствените пари, за да си свършим работата. Обикновено ни влизат в положение и 
възстановяват сумите, но неудобството е, че минава известен период, а в това време трябва 
спешно да се закупи нещо.  
- Голям ли е потенциалът за овладяването на морските ресурси в Черно море?  
- Много голям и това е бъдещето. Полезните изкопаеми на сушата отиват към изчерпване. 
Например нефтът, който се извлича, е по-малък от новооткритите запаси. Най-богатите 
находища на руди и други полезни изкопаеми са били изчерпани още в античността. 
Постепенно остават все по-бедни находища и на все по-голяма дълбочина. Като резултат 
добивът на полезните изкопаеми на сушата непрекъснато поскъпва, а в морето с развитието на 
технологиите поевтинява. В един момент ще стане по-изгодно да се добиват ресурси от 
морето, отколкото от сушата. И смятам, че това време не е далече. Черно море е много богато 
на газови хидрати. Става дума за газ-метан, който се намира под формата на ледени кубчета 
на голяма дълбочина и при високо налягане. Преди няколко дни четох, че в Япония започват 
добива на газови хидрати. Явно в света усилено се работи в тази насока.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/62680-iznosat-na-tok-kam-turcia-ogranichen-po-tehnicheski-prichini  
Брой думи: 408  
 
 
Резюме: Министър Василев още няма магистърска степен  
Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
 
Заглавие: Износът на ток към Турция ограничен по технически причини  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър Василев още няма магистърска степен  
Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна.  
Така икономическият министър Асен Василев коментира пред bTV появилите се публикации, че 
България има около 7000 мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде 
извън граница заради спрян износ.  
Служебният министър поясни още, че евентуално либерализиране на енергийния сектор у нас 
може да намали цената на тока. Целият процес обаче трябвало да стане много плавно, за да 
няма сътресения, както за търговците по веригата, така и за потребителите.  
Василев засегна и темата за дела на „зелена енергия” в микса, който българските граждани 
потребяват и плащат. 699 лева била цената на тока от ВЕИ, а за същото количество от АЕЦ се 
плащали едва 44 лева. „Тези цени на ВЕИ са гласувани от НС, няма как да не се съобразим с 
тях”, подчерта икономическият министър.  
В тази връзка той обясни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите 
изисквания, като не подават информация за работата и производството си в реално време. 
Затова има план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата – за да се 
стабилизира системата и да се даде възможност за прилагане на Трети либерализационен 
пакет.  
По отношения на развитието на малкия и средния бизнес, Василев призова предприемачите да 
се възползват от средства на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от 
търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и средния 
бизнес – отидете и ги вземете”.  
За да сложи край на спекулациите около себе си, министърът поясни, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска – пак там, но само 
семестриално.  
"Ясно ми е, че вестниците и медиите ще ме атакуват. Това вече се случва и се правят опити да 
ме очернят - бизнесът ми бил пред фалит, нямал съм диплома от Харвард. Имам бакалавърска 
степен и съм завършил семестриално. Остава да си напиша дипломната работа и да защитя 
магистърска степен", заяви Асен Василев.  
Той отрече фирмата му да има задължения към британски банки, каквато информация се 
появила по някои медии. "Напуснал съм участието си в дружеството и акциите ми се 
управляват от адвокати", отговори той на въпрос дали са верни данните, извадени от лидера на 
РЗС Яне Янев, че не е излязъл от участието си във фирми.  
 

http://fakti.bg/biznes/62680-iznosat-na-tok-kam-turcia-ogranichen-po-tehnicheski-prichini
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/62704-mladenova-shte-rakovodi-upravlavashtia-organ-na-op-
konkurentosposobnost  
Брой думи: 490  
 
 
Резюме: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Като заместник 
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
 
Заглавие: Младенова ще ръководи управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е 
новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“. Като заместник 
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата „Джереми“, които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съинвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
– ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност. От ОП „Конкурентоспособност“ за това са отделени 
150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово 
финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови 
технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята 
конкурентоспособност.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено изнасянето 
на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при провеждането 
на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за максимално 
улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на компаниите до 
финансовия ресурс на програмата.  

http://fakti.bg/bulgaria/62704-mladenova-shte-rakovodi-upravlavashtia-organ-na-op-konkurentosposobnost
http://fakti.bg/bulgaria/62704-mladenova-shte-rakovodi-upravlavashtia-organ-na-op-konkurentosposobnost
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Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/bulgariya/ikonomicheskiyat-ministur-asen-vasilev-prizna-che-nyama-
diploma-za-magistur_35839/  
Брой думи: 298  
 
 
Резюме: По повод спекулациите за образованието си той подчерта, че е завършил 
бакалавърска степен по икономика в Харвард, както и магистърска – пак там, но само 
семестриално.  
 
Заглавие: Икономическият министър Асен Василев призна, че няма диплома за магистър 
от Харвард  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По повод спекулациите за образованието си той подчерта, че е завършил бакалавърска 
степен по икономика в Харвард, както и магистърска – пак там, но само семестриално.  
„В Харвард отидох 1996 г. През 2000 г. завърших с отличие като бакалавър по икономика. След 
това работих 4 години, след което се върнах обратно в Harvard Business School и Harvard Law 
School – комбинирана програма между MBA и докторат по право. Тази програма съм я 
завършил семестриално, но още не съм взел дипломата, тъй като не съм си предал 
дипломната работа“, разясни той.  
Василев отрече фирмата му „Евърбред“ да има задължения в размер на над 5 млн. британски 
лири, каквато информация се появила по някои медии.  
„Смятате ли, че националният инвестиционен фонд на Сингапур, както и националната научна 
асоциация на Сингапур биха инвестирали в компания, която е затънала“, попита риторично той.  
„В българската политика никой не остава чист откъм вестниците“, констатира Василев. Тръгва 
нова програма – JEREMIE 2, и 380 млн. евро вече са в банките в очакване на представителите 
на малките и средните предприятия, съобщи още пред bTV служебният министър по повод 
изявления, че малките компании у нас са в тежко състояние.  
Той допълни, че заемите, които компаниите могат да изтеглят по тази програма, ще бъдат с 
„половин лихва“. „Тези заеми са специално за малки и средни предприятия и могат да се 
ползват не само за инвестиции, но и за оборотен капитал“, уточни още Василев.  
Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската. Затова има ограничена пропускаемост, която обаче е временна. Така 
икономическият министър коментира появилите се публикации, че България има около 7000 
мегавата излишна електроенергия, която обаче не може да продаде извън граница заради 
спрян износ.  
 

http://www.struma.com/bulgariya/ikonomicheskiyat-ministur-asen-vasilev-prizna-che-nyama-diploma-za-magistur_35839/
http://www.struma.com/bulgariya/ikonomicheskiyat-ministur-asen-vasilev-prizna-che-nyama-diploma-za-magistur_35839/
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57809  
Брой думи: 502  
 
 
Резюме: Предстоят няколко промени в оперативната програма  
Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е новият 
ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". Като заместник министър 
Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за ръководител на 
управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване на средствата до 
края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за бизнеса през 
следващия.  
 
Заглавие: Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предстоят няколко промени в оперативната програма  
Заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова е новият 
ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". Като заместник 
министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за 
ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване 
на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за 
бизнеса през следващия.  
За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в 
оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия 
ресурс, информират от пресцентъра на МИЕТ.  
На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по 
инициативата "Джереми", които не могат да се реализират в момента поради сложната 
инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият 
инструмент за съ-инвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за 
конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е 
предварително осигурена от частния партньор.  
Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва 
стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който 
позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече 
са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 
7%.  
Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 
2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на 
проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да 
гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от 
бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея 
са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 
г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно 
усвояване на средствата. В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта 
– ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за 
максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до 
средствата за енергийна ефективност.  
От ОП "Конкурентоспособност" за това са отделени 150 млн. евро, а още толкова могат да 
отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на проектите. Това е 
подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно 
ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност.  
Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде 
активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел 
през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено 
изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при 
провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели. Екипът на МИЕТ ще работи и за 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57809
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максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на 
компаниите до финансовия ресурс на програмата.  
Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на 
европейските средства в помощ на бизнеса.  
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.economy.bg  
Връзка: http://www.economy.bg/bulgaria/view/7009/Vasilev-Liberaliziraneto-na-pazara-mozhe-da-
namali-cenata-na-toka  
Брой думи: 179  
 
 
Резюме: 380 млн. лева евросредства очакват малкия и средния бизнес, подчерта 
икономическият министър  
Либерализиране на енергийния сектор у нас може да намали цената на тока. Това заяви пред 
bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Василев: Либерализирането на пазара може да намали цената на тока  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 380 млн. лева евросредства очакват малкия и средния бизнес, подчерта икономическият 
министър  
Либерализиране на енергийния сектор у нас може да намали цената на тока. Това заяви пред 
bTV министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
По думите му целият процес трябва да стане много плавно, за да няма сътресения, както за 
търговците по веригата, така и за потребителите.  
Страната ни не внася ток, но износът към Турция в момента е ограничен поради чисто 
технически причини – прави се синхронизиране на турската система с европейската, част от 
която е и българската, поясни Василев.  
Той отново припомни, че около 40% от зелените централи нарушават законовите изисквания, 
като не подават информация за работата и производството си в реално време. Затова има 
план тези централи временно да бъдат „отрязани” от мрежата – за да се стабилизира 
системата.  
Василев призова малкия и среден бизнес да се възползва от средства на ЕС по програма 
„Джереми 2”. „Става въпрос за заеми от търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. 
лева специално за малкия и средния бизнес – отидете и ги вземете”, посочи икономическият 
министър.  
 

http://www.economy.bg/bulgaria/view/7009/Vasilev-Liberaliziraneto-na-pazara-mozhe-da-namali-cenata-na-toka
http://www.economy.bg/bulgaria/view/7009/Vasilev-Liberaliziraneto-na-pazara-mozhe-da-namali-cenata-na-toka
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431  
Брой думи: 66  
 
 
Резюме: "По отношения на развитието на малкия и среден бизнес, Василев призова 
предприемачите да се възползват от средствата на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става въпрос 
за заеми от търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за малкия и 
средния бизнес – отидете и ги вземете”, прикани Василев."  
 
Заглавие: Andreana Trifonova сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По отношения на развитието на малкия и среден бизнес, Василев призова 
предприемачите да се възползват от средствата на ЕС по програма „Джереми 2”. „Става 
въпрос за заеми от търговски банки с лихви наполовина. Това са 380 млн. лева специално за 
малкия и средния бизнес – отидете и ги вземете”, прикани Василев."  
http://www.manager.bg/news/asen-vasilev-es-predlaga-krediti-za-biznesa-s-lihvi-napolovina-–-otidete-
i-gi-vzemete  
Асен Василев: ЕС предлага кредити за бизнеса с лихви наполовина – отидете и ги вземете!  
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004107701431
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4/342443139168177  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: ВТОРИ ЦИКЪЛ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ОРГАНИЗИРА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД  
Втори цикъл от три поредни информационни дни, на тема „Актуални възможности по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организира екипът на Областен информационен 
център – Благоевград отново в градовете Благоевград, Гоце Делчев и Сандански.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ВТОРИ ЦИКЪЛ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ОРГАНИЗИРА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД  
Втори цикъл от три поредни информационни дни, на тема „Актуални възможности по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организира екипът на Областен 
информационен център – Благоевград отново в градовете Благоевград, Гоце Делчев и 
Сандански.  
В Благоевград, срещата ще се състои в х-л „Кристо“ на 03 април (сряда) от 10.30 часа. 
Поканените представители на Областна администрация Благоевград и Общинските 
администрации от общините Благоевград и Симитли, както и представители на частния сектор, 
висши учебни заведения, професионални училища и неправителствени организации ще имат 
възможността да се запознаят с актуални схеми по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ като „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България“.  
На 04 април (четвъртък) от 11.00 часа в конферентната зала на х-л „Неврокоп“ стартира 
информационната среща в гр.Гоце Делчев. Представители на общинските администрации, на 
професионалните училища и гимназии, неправителствени организации, както и на частния 
сектор от общините Гоце Делчев, Банско, Разлог, Хаджидимово, Сатовча, Гърмен, Якоруда и 
Белица ще имат възможността да се запознаят с актуалните схеми по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
Вторият информационен цикъл ще завърши в гр.Сандански на 05 април (петък). Срещата е с 
начало 10.30 часа в конферентната зала на х-л „Свети Никола“. Представителите на 
администрациите от общините Сандански, Петрич, Кресна и Струмяни, заедно с частния 
бизнес, неправителствени организации и професионални училища и гимназии също ще имат 
възможност да се запознаят с актуалните възможности по ОПК.  
Областният информационен център – Благоевград е част от мрежата от 28 информационни 
центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по 
проект на Община Благоевград.  
За допълнителна информация:  
Областен информационен център – Благоевград  
тел. 0893/405768  
e-mail: oic.blagoevgrad@eufunds.bg  
oic.blagoevgrad@gmail.com  
 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/342443139168177
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Дата: 29.03.2013  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/17775/1/1/Asen-Vasilev-kum-malkite-firmi-Trugvajte-kum-
bankite.html  
Брой думи: 255  
 
 
Резюме: Само ДКЕВР може да каже дали ще се намали цената на тока след изключване на 
40% от ВЕИ централите, коментира служебният икономически министър  
 
Заглавие: Асен Василев към малките фирми: Тръгвайте към банките  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Само ДКЕВР може да каже дали ще се намали цената на тока след изключване на 40% 
от ВЕИ централите, коментира служебният икономически министър  
Инициативата JEREMIE II вече е пусната по търговските банки и малките и средни предприятия 
могат да ползват кредити с лихва наполовина. Малкият бизнес има на разположение 380 млн. 
евро - моля ви отидете до банките и ги вземете. Това каза в ефира на bTV служебният 
министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
Той коментира и горещата тема енергетика. "Само Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) може да каже дали ще се намали цената на тока след изключване на 40% 
от ВЕИ централите, които не отговарят на законовите разпоредби. Това спиране ще е временно 
- докато изпълнят изискванията", обясни Василев.  
Икономическият министър коментира и спирането на износа към Турция. Според него 
намалението е по технически причини, защото в момента турската система се синхронизира в 
европейската. Такава ползва и България. "Има кабел" за 1200 мегавата, но заради 
синхронизирането се подават около 200 мегавата, поясни Асен Василев. Той припомни, че 
енергията от възобновяемите източници е с фиксирани цени. "Много внимателно трябва да 
пипаме в системата, за да не плащаме след това лихви по дела, които евентуално ще бъдат 
заведени. Всички действия трябва да са изцяло в рамките на европейските регулации и 
закона", убеден е Асен Василев.  
"При либерализация на балансиран енергиен пазар цената на тока първоначално се повишава 
и след това пада. Нашият пазар обаче не е балансиран - имаме свръхпроизводство. При 
правилна либерализация няма да се стигне до увеличаване", поясни Асен Василев.  
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