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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 06.04.2013  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Седмицата  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 55  
Брой думи: 8563  
 
 
Резюме: Тема: Предизвикателствата пред българската икономиката  
Гост: Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев в студиото на 
Седмицата. Здравейте, г-н Василев.  
Асен Василев: Здравейте.  
Водещ: Да прочетем какво пише за вас в сайта на МИЕТ. Дано е вярното. Роден 9 септември 
1977 г. в Хасково, завършил Икономика в Хавард, специализирал Бизнес администрация и 
право в Harvard Business School и Harvard Law School, съосновател и президент на Everbread – 
една от петте компании в света за ценообразуване на самолетни билети, частично 
финансирана от Националния фонд за научни разработки на Сингапур и на първия инвеститор 
в Скайп, съосновател и директор на Центъра за икономически стратегии и 
конкурентоспособност. Къде е този център?  
Асен Василев: Той е български център. Всъщност това е центърът, който заедно с Майкъл 
Портър от Harvard Business School и Софийския университет успяхме да направим програмата 
харвардската да дойде в Европа.  
Водещ: Преподавате програма за икономическа, преподавал сте в програмата за икономически 
растеж и развитие към СУ Св. Климент Охридски, от 1999 до 2004 г. консултант в Монитор груп 
в САЩ, Канада, Европа, Южна Африка. Какво е Монитор груп?  
Асен Василев: Това е една от големите консултантски компании, заедно с Маккинзи, Би Си Джи, 
Монитор и Мърсър са ...  
Водещ: Американска компания.  
Асен Василев: Да. Американска голяма компания, която влиза на ниво изпълнителен директор в 
компании от типа на Кока Кола, Дюк Енерджи и т.н. и всъщност решават големи стратегически 
въпроси.  
Водещ: И там ръководите проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи 
международни компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, минното дело, 
застрахователната индустрия и в редица големи производители на потребителски стоки. Вече 
не участвате в консултантски компании. Не сте чужд гражданин, както ви въртяха известно 
време.  
 
Текст: Тема: Предизвикателствата пред българската икономиката  
Гост: Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма  
 
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев в студиото на 
Седмицата. Здравейте, г-н Василев.  
Асен Василев: Здравейте.  
Водещ: Да прочетем какво пише за вас в сайта на МИЕТ. Дано е вярното. Роден 9 септември 
1977 г. в Хасково, завършил Икономика в Хавард, специализирал Бизнес администрация и 
право в Harvard Business School и Harvard Law School, съосновател и президент на Everbread – 
една от петте компании в света за ценообразуване на самолетни билети, частично 
финансирана от Националния фонд за научни разработки на Сингапур и на първия инвеститор 
в Скайп, съосновател и директор на Центъра за икономически стратегии и 
конкурентоспособност. Къде е този център?  
Асен Василев: Той е български център. Всъщност това е центърът, който заедно с Майкъл 
Портър от Harvard Business School и Софийския университет успяхме да направим програмата 
харвардската да дойде в Европа.  
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Водещ: Преподавате програма за икономическа, преподавал сте в програмата за икономически 
растеж и развитие към СУ Св. Климент Охридски, от 1999 до 2004 г. консултант в Монитор груп 
в САЩ, Канада, Европа, Южна Африка. Какво е Монитор груп?  
Асен Василев: Това е една от големите консултантски компании, заедно с Маккинзи, Би Си 
Джи, Монитор и Мърсър са ...  
Водещ: Американска компания.  
Асен Василев: Да. Американска голяма компания, която влиза на ниво изпълнителен директор 
в компании от типа на Кока Кола, Дюк Енерджи и т.н. и всъщност решават големи стратегически 
въпроси.  
Водещ: И там ръководите проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи 
международни компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, минното дело, 
застрахователната индустрия и в редица големи производители на потребителски стоки. Вече 
не участвате в консултантски компании. Не сте чужд гражданин, както ви въртяха известно 
време.  
Асен Василев: Никога не съм бил чужд гражданин.  
Водещ: Това е вярна визитка за вас.  
Асен Василев: Да.  
Водещ: Да започнем с икономиката, не само следвайки наименованието на министерството, а 
не с енергетиката, защото част от проблема в енергетиката е ниското потребление заради 
неработещата икономика. Това, че има много ниско потребление, означава ли всъщност, че 
индустрията не работи?  
Асен Василев: Означава две неща – първото е, че индустрията наистина работи на забавени 
темпове, другото, което означава е, че е енергетика, която е строена за една изключително 
енергоемка от типа на заводи като Кремиковци, които вече не работят, не е пригодена към по-
новата, по-гъвкава индустрия, която се създава в момента. Роботика примерно, тя не използва 
толкова големи мощности. Хранително-вкусовата промишленост също не използва толкова 
големи мощности. Тоест от една страна имаме преструктуриране на индустриалната база на 
страната и пренасочване на услуги до голяма част. От друга страна, дори и тази индустриална 
база, която имаме, работи на забавени обороти.  
Водещ: Преди две седмици лидерът на ДПС Лютви Местан постави ключовия въпрос – какво 
бъдеще иска България. Вие коя от двете възможности, които той представи, избирате – на по-
свито производство на енергия, защото няма да е необходимо за индустриални гиганти, той 
говореше за развитие например на биоземеделието, свързано с туризъм, с водите, 
минералните на България, или напротив – да се изграждат енергийни мощности, за да 
захранват големи заводи?  
Асен Василев: Според мен, това се предопределя от това в каква България искаме да живеем. 
Дали искаме да живеем в България, където инвестираме в хора, или искаме да живеем в 
България, където инвестираме само в едни големи крупни мощности, които заместват хората. 
Според мен, по-добре да се търси развитие на страната, където ползваме най-ценния си актив, 
който между другото ни е най-големият износ. Ние изнасяме умни хора навън, за съжаление. 
Защото не можем да ги оползотворим много добре в страната все още. И виждаме какво се 
случи в IT индустрията, която аз познавам много детайлно. Тя тръгна от една индустрия, която 
беше с ниска добавена стойност и се конкурираше, защото предлагаше много евтини 
програмисти на един пазар, където имаше глад за програмисти. Това беше преди около десет 
години. Тогава заплатите бяха подобаващи на тази услуга, която се предлагаше – заплатите 
бяха от порядъка на 500,600, 700 лв. В момента средната заплата е 2 500, върховите заплати 
стигат 5 000, 6 000, 7 000 лв., а не 700 лв. Така че тази индустрия успя да се трансформира в 
една индустрия с голяма добавена стойност, със специфични продукти, намери си нишата, 
където български компании са водещи в света. Много малко от нашите съграждани знаят, че 
като гледат X-Man цялото раздвижване, цялата анимация е правена от българска компания, в 
България от български програмисти. Тоест за такъв тип продукт на световно ниво говорим, в 
тази конкретна индустрия. Защо тя се разви по-бързо? Първо, имаше голям глад за такива 
специалисти. Второ, пазарът растеше много бързо. Това са все неща, които на технически език 
се казва – структурни дисбаланси, тоест има нещо, което не е съвсем наместено в световната 
икономика и ние имаме шанс да се включим там. Но третото и много важно нещо е, че хората в 
тази индустрия осъзнаха къде са възможностите, успяха да се ориентират, да съберат екипи и 
наистина да започнат да произвеждат продукт на световно ниво. И са отделени максимално от 
държавата. Трябва да се плащат само осигуровки и да има интернет. И двете ги имаме в 
България – имаме един от най-добрите интернети и досегът с държавата е много малък. Тоест 
нямаше как да им се пречи на развитието. И всички тези неща в комбинация доведоха до това 
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как една индустрия се изстреля нагоре. Въпросът е има ли други индустрии в страната, които 
могат по подобен начин в следващите пет-десет години да се развият.  
Водещ: Има ли?  
Асен Василев: И отговорът за мен е – има, да.  
Водещ: Кои?  
Асен Василев: В момента ще ви дам един пример, има структурни предпоставки, дали ще се 
случи – вече зависи от нас да си свършим работата, има структурни предпоставки за 
развитието на огромна логистична база в Източна Европа за стоки, които летят от Китай и от 
Азия като цяло, и от Корея. Защото големите европейски летища са на капацитет много е 
труден достъпът до тях, каргото, което ще дойде от изток трябва да се качи някъде от порядъка 
на два пъти в следващите 15 години.  
Водещ: Тоест вие говорите България да бъде китайски склад.  
Асен Василев: Не. Говоря България да бъде входната врата на азиатски стоки към Европа.  
Водещ: Вие го казвате по-благозвучно, аз хиперболизирам. Но горе-долу говорим за едно и 
също. Но това не е производство.  
Асен Василев: Не. Но в момента, в който тези стоки дойдат тук, те трябва да бъдат...  
Водещ: Опаковани с европейски опаковки.  
Асен Василев: Разнесени. Тоест това е една голяма индустрия. Вие сте били в 
международните летища. Знаете едно летище примерно като Хийтроу колко хора ангажира и 
колко дейности покрай него се развиват.  
Водещ: Големият въпрос, който българите си задават е какво да произвеждат обаче. 
Обикновено политиците, които сега предстои да дебатират в следващите седмици казват – 
проблемът на България е, че ние имаме ниска добавена стойност, защото правим нещо 
подобно на това, което вие казвате – или сглобяваме чуждите работи, или изнасяме 
суровината, от която да произведат нещо отвън, което ние да опаковаме тук с български етикет 
после.  
Асен Василев: Така. Значи, има няколко неща, за които трябва да се говори. Примерно, ако 
говорим за логистиката, за която говорим. Там имаме страшно много добавени стойности вече. 
Луфтханза техник, където на софийското летище се ремонтират самолети, това не е ниска 
добавена стойност. Това е доста висока добавена стойност. Много специализирани услуги. 
Покрай един такъв поток могат да се надградят страшно много услуги, които са с висока 
добавена стойност. Но трябва да се осигури потокът. Ако говорим за други неща, които пак 
структурно ги има в световен мащаб и могат да се използват, ние имаме страшно добре вече 
работещи компании в сферата на роботиката и на applied engineering, тоест инженерни 
специалности, които произвеждат всякакви видове специализирани технологии – било за 
военната промишленост, било за автомо0билната промишленост, било за оптика и за други 
такива промишленост. Примерно имаме една фирма тук в страната, която произвежда 
технологията, изцяло произвежда технологията, с която се гонят сомалийските пирати, тоест 
насочен звук на 2 км от инженеринга до самото изпълнение на тонколоните. Тоест то не са 
тонколони, а на драйверите, с които също се произвежда звукът, за да се изгонят тези хора. 
Имаме една фирма в страната, която произвежда голяма част от роботите, не летящите 
дронове, а другите дронове, които в момента са в Ирак и Афганистан. Една немалка част 
произвеждат инженерингово се правят в България.  
Водещ: На фона на евтините азиатски производства какви аргументи виждате, че това е 
перспективно в България? Българите очакват да получават заплати като германците, като 
французите, поради което френски и германски фирми предпочитат да произвеждат своите 
високотехнологични продукти на азиатските пазари, където взимат по няколко долара 
работниците.  
Асен Василев: Тези две фирми, които ви казах примерно, защото ги познавам лично, а и съм 
разговарял със собствениците, те са успели да пробият не с това, че имат евтина работна ръка 
в България, а са успели да пробият с това, че са успели да направят по-добър продукт – 
продукт, който никой друг на световния пазар не е успял да направи. Когато направиш такъв 
продукт, те продават продуктът 20-30, 50% над другите продукти на пазара. Те не влизат там, 
казвайки „Ние сме от България и сме евтини. Купете ни”. Те влизат там, казвайки „Ние сме най-
добрите и съответно можем да си позволим да плащаме високите заплати. Можем да си 
позволим да правим всички тези неща”.  
Водещ: Ако Волен Сидеров, лидерът на Атака, беше тук, той щеше да ви каже, че вие 
продължавате да чертаете колониалния модел, както той го нарича. Вие казвате чужди фирми 
с технологии произвеждат тук.  
Асен Василев: Не, аз казвам български фирми.  
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Водещ: Ама те са ги измислили.  
Асен Василев: Те са ги измислили тези неща и са български фирми и не се притежават от 
никой от чужбина. Аз това говоря. Че в България има хора, има такива фирми, които вече го 
правят. Въпросът е тези фирми да ги организираме, така че добрият опит да може да се 
почерпи навън. Имаме фирми например в хранително-вкусовата промишленост, които вече 
изнасят за ЕС, не само за българския пазар. Трябва да ги открием тези фирми, да започнем да 
ги показваме, да започнем... И там ролята на държавата каква е – да подсигури кадри, да 
подсигури организация...  
Водещ: Имате предвид образование.  
Асен Василев: Образование, да. Да подсигури организация тези фирми да започнат да 
споделят опита, който имат, да се учат едни от други, както и други фирми покрай тях да 
започнат да се учат. Да подсигури, че няма да има, фирмите не трябва да се занимават с 
несвойствени за тях дейности. Примерно, ако някой иска да си направи нова производствена 
мощност, той не трябва да ходи да се занимава с купуване на земя, с не знам какво, всички 
тези неща, които са строителството и развитието на един такъв проект. Той трябва да може да 
каже – ето, влизам, строя си производствените мощности такива, каквито ми трябват, взимам 
си машините и започваме да произвеждаме.  
Водещ: Не ви много разбрах как ще стане без да си вземеш земята.  
Асен Василев: Ами, давам ви пример със зоната в Божурище. Зоната в Божурище директно ви 
дава право на строеж. Единственото, за което вие трябва да се погрижите, е да помислите по 
какъв начин най-добре вие да си построите самото хале, което искате да сложите в зоната. И 
вече примерно това, което става, както последните две-три седмици сме го задвижили, има 
десет такива български фирми, които са български, работят само за износ, работят за износ на 
високодобавени стоки и в момента десетте са се организирали да влязат в Божурище. Искат да 
направят лаборатория за сертифициране на български продукти по CE, тоест европейският 
сертификат на електроника, за да не трябва да се пращат в чужбина и да се връщат обратно 
тези продукти, а да може в България да си ги сертифицираме. Такава лаборатория няма. Ето 
там държавата може да помогне наистина, да подсигури средата такива умни, предприемчиви 
фирми да започнат да се развиват. Това е от една страна, това са фирмите с висока добавена 
стойност, които могат да дадат големи заплати, да издърпат икономиката, да правят износ 
навън. От друга страна, трябва да помислим за малкия и среден бизнес, който трябва да се 
научи как да работи по-ефективно в средата, в която съществува и да му се махнат всичките 
пречки. Значи, когато един човек грубо казано има данъчна проверка, той не работи, а се 
занимава с данъчните. Не казвам, че не трябва да има данъчни проверки, но казвам, че трябва 
тези фирми пак да ги освободим от абсолютно несвойствените им дейности, за да може хората 
да мислят за това как да развиват фирмата, а не за това как държавата...  
Водещ: Дайте по-практично. Как да протича данъчната проверка, така че ти да не се 
занимаваш с това да преснимаш на един-двама данъчни цялата документация, която им 
хрумва, че искат да гледат или трябва да гледат, защото трябва да проверят, да ти заемат една 
от трите стаи, които имаш, ако имаш и три, или дори да седят направо на твоето бюро, докато 
ти се занимаваш с преснимането на документацията? Вие как си представяте да изглежда в 
една малка фирма данъчната проверка?  
Асен Василев: С данъчната проверка не съм много компетентен. Но това, което си представям 
е голямата част от тази информация вече да е при данъчните подадена – било по електронен 
начин, било под всякакви други форми. Тоест информация, която данъчните могат да вземат от 
други части от държавната система, да не трябва да ходят до фирмата и да кажат – дайте ми 
този документ, ама вие имате ли актуално състояние. Ами, проверете в Търговския регистър 
вътрешно тази фирма дали има актуално състояние или няма, а не да ходите да питате 
фирмата, тя да ...  
Водещ: Това вече е решено със закон от няколко години.  
Асен Василев: Да, но не става.  
Водещ: Актуални състояния никой няма право да ти иска, защото пише в Закона за Търговския 
регистър, всеки може да си го види в Търговския регистър.  
Асен Василев: Това е добре. Въпросът е дали някой...  
Водещ: Дали се изпълнява този закон.  
Асен Василев: ... или не ти го иска. Но да ви дам един друг пример, пак много простичък. 
Имаше форми за кандидатстване, които стигнаха при мен, по една от програмите. И аз зададох 
един много прост въпрос – трябва ли човек да напише една и съща информация повече от 
веднъж в тези форми? Отговорът беше – да. На 100 места трябва да напишеш абсолютно една 
и съща информация. Отне половин ден да се преработят формите, така че да не трябва да 
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напише една и съща информация на 100 места. Това са много простички неща, обаче те 
спестяват страшно много време на страшно много хора.  
Водещ: Какво очаквате да се случи в икономиката с 41 млн. лв., които вашето правителство 
реши да раздаде за най-уязвимите групи за осигуряване на нови работни места. Става дума за 
около 30 млн. лв. които вие искате да вложите за заетост на близо 16 хил. безработни от 
уязвими групи на пазара на труда, безработни и младежи до 29 години, безработни с трайни 
увреждания, безработни родители на деца до 5-годишна възраст, продължително безработни.  
Асен Василев: Ами, това, което се надявам, че ще се случи, тъй като това е при вицепремиера 
Костадинова, това, което се надявам, че ще се случи, е тези групи, които вие току-що 
споменахте да могат да влязат на пазара на труда, да могат да започнат някаква работа и 
живот и здраве да можем да ги интегрираме постепенно в икономиката, така че те да 
произвеждат нещо, което обществото иска да ползва – било като услуга, било като стока, и 
съответно да им се осигурят по-нататък трайни доходи, а не просто да трябва да подпомагаме 
постоянно тези групи. Тоест всяка една мярка насочена към безработицата трябва да бъде 
насочена с мисъл как тези хора могат да станат полезни и на себе си, и на фирмите, в които 
започват да работят, и да намерят трайна работа и трайни доходи. Защото няма нищо по-
стресиращо от това да знаеш, че след два месеца или три месеца няма да имаш доходи.  
Водещ: Тези милиони за еднократни помощи да ги наречем, съчетани с другите милиони за 
увеличение на пенсиите, очаквате ли да влязат директно в икономиката като потребление или 
хората ще продължат кой колкото може да си слагат в банка?  
Асен Василев: Според мен, тъй като милионите отиват при хора, които наистина нямат пари, 
тоест те са крайно нуждаещи се, те ще влязат в икономиката. Това не са хора, които могат да 
спестяват и да слагат пари в банката. Ако бяха такива хора, нямаше да отиват при тях 
помощите. Хората, които спестяват и слагат пари в банката, са хора, които са успели точно в 
тези индустрии, които са дръпнали напред и получават едно доходи значително над средните 
доходи в страната. И затова, ако погледнем парите в банката, всъщност виждаме, че да, 
влоговете се увеличават, но броят на вложителите, които всъщност, тоест концентрацията на 
влоговете, също се увеличава. Тоест по-малко хора влагат повече пари. И това са точно едни 
такива определени групи в обществото, които получават значително над средните доходи в 
страната.  
Водещ: Друга ваша идея за влизане на пари в икономиката е чрез приключването на 
процедурите за енергийна ефективност на 250 държавни и общински сгради, което щяло да 
налее 50 млн. лв. в малки и средни фирми, които се занимават с изработка на дограми, 
изолация и свързаните с това дейности. Кога се случва това?  
Асен Василев: Ами, фирмите са избрани, Европейската банка за развитие трябва да ги 
одобри, за да може да се подпишат договорите с тях.  
Водещ: Това е по Фонд Козлодуй така наречения  
Асен Василев: По Фонд Козлодуй, да.  
Водещ: ... парите, които се дават на България за компенсиране на това, че затвори 3 и 4 блок 
на Козлодуй.  
Асен Василев: Точно така. Това е една малка мярка, но пак в помощ точно на най-силно 
ударения бранш от кризата – строителния бранш.  
Водещ: Кога банката, европейската банка ще ги одобри тези изпълнители?  
Асен Василев: Надявам се следващата седмица, най-много седмицата след това. Тоест ние в 
началото на май най-късно вече да сме започнали да строим тези сгради.  
Водещ: Тоест след Великден се започват 250 сгради да се изолират, държавни и общински да 
се изолират?  
Асен Василев: Да. Също така има и една допълнителна мярка за улично осветление, която 
започваме. Тя е още в тръжна процедура.  
Водещ: Прочетох, че сте направили някакви промени в документацията.  
Асен Василев: Имаше желание на част от участниците..  
Водещ: ...  
Асен Василев: Да, това беше отразено. Но освен тези пари, нещо, което аз го повтарям 
навсякъде, дори част от приятелите ми се смеят, казват – ти си започнал да ставаш рекламен 
агент, но фонд Джереми II, за който говорим, там има едни 380 евро, които са достъпни само за 
малки и средни предприятия, тоест не са достъпни за големите фирми, тоест специфично е 
насочено към малки и средни фирми, и това са кредити, които се дават на половин лихва. 
Тоест това са пак свежи пари, които могат да влязат в бизнеса. И те не са само инвестиционни, 
тъй като знаем нали, че в криза трудно се правят инвестиции, те са и за оборотни средства. 
Тоест, ако има фирми, които имат поръчки, но по една или друга причина...  
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Водещ: Не могат да си купят материали...  
Асен Василев: ... не могат да си купят материали, да платят заплати, те могат тези кредити, за 
да се раздвижат поръчките.  
Водещ: А кредитите са на половин лихва?  
Асен Василев: На половин лихва. Точно така. Как работи програмата? Кредитите, нали, зад 
кулисите, кредитите, които идват по европейските фондове, се дават на нулева ставка. 
Кредитите, които идват то банката, се дават на нормална ставка, като се осреднят двете, става 
половин лихва.  
Водещ: Връщане на ДДС до десет дни, вместо до месец. Това също щяло да стане от май. Но 
наистина ли ще стане на фонд на заглавието под вестник Сега, че приходите в бюджета 
изостават, а разходите изпреварват плана? За да връщаш нещо по-бързо, трябва да го имаш.  
Асен Василев: Доколкото говорих с г-н Христов последния път.  
Водещ: Това е финансовият министър.  
Асен Василев: Финансовият министър, да. Той каза, че нямаме сериозни отклонения в 
изпълнението на бюджета. Така че това заглавие за мен е изненада, във вестник Сега. За 
изрядните данъкоплатци по едни специални правила, които Министерство на финансите е 
разработило. Доколкото знам, тази мярка влиза в сила. Също както и това, което обявиха – за 
изплащането на задълженията на централния бюджет към малки и средни предприятия, 
голямата част вече са изчистени. В момента проверяваме дали по някои министерства няма 
останали някои задължения. Останали има малко задължения, които са или в съда, там нещо 
се спори с конкретното предприятие, тоест няма как да бъде изплатено преди съдът да се 
произнесе, или ако случайно има нещо забавено по някое министерство. Тоест там работихме с 
колегите да направим едни проверки, да видим, че наистина тези пари са разплатени. Големият 
проблем, разбира се, е разплащането от общините към малките и средните предприятия, 
където за съжаление ние няма как директно да повлияем. Това си зависи от съответната 
община.  
Водещ: Каква е позицията ви в дебата – плосък или прогресивен данък, от икономическа, не от 
фискална гледна точка? Това е дебатът на предстоящите избори. Макар че като че ли и 
левицата даде леко назад.  
Асен Василев: Аз съм силно за плосък данък. По две основни съображения – първото е, че 
събираемостта е значително по-висока, и ние това го видяхме. Хората си плащат плоския 
данък. Ако данъците се увеличат и станат прогресивни, пак ще започнат едни неплащания, 
скриване на данъци, нарушения на закона. И не съм сигурен, че имаме достатъчно силен 
апарат, с който да тръгнем да ги събираме тези пари. Тоест ефектът от увеличението на 
данъка може да бъде отрицателен. От икономическа гледна точка е много важно данъчната 
политика да е предвидима. И в момента тя ни дава едно голямо преимущество пред голяма 
част от другите държави. Тоест България, ако се пита, нали, държавата какво прави за бизнеса, 
едно от основните неща, които държавата прави за бизнеса е, че не му взима парите и той 
може да ги инвестира обратно. И ако тръгнем да вдигаме данъчното бреме, това ще създаде 
сериозни трусове, според мен, и отлив както на български инвеститори, така и на чужди 
инвеститори от страната.  
Водещ: Трябва ли да се преследва държането на пари в офшорни зони? Това пък е темата на 
бъдещето за България. В следващите седмици, когато излязат списъците с имената на тези 
българи, които имат сметки в офшорни държави, със сигурност ще се отвори още повече този 
дебат.  
Асен Василев: Категорично да.  
Водещ: Говорим по принципа сега.  
Асен Василев: Категорично да. Значи, трябва да се знае парите къде са и че са платени 
всички данъци по веригата и това, ако искате да си откриете сметка примерно на офшорна 
фирма в каквито и да е банкова институция, има т.нар. ultimate beneficial owner. Тоест в крайна 
сметка след всички фирми надолу по веригата кое е лицето, което притежава акциите в тази 
фирма. Това го има въведено като европейско законодателство от много време насам, така че 
да не може даден човек да се скрие зад множеството фирми, ако отваря в нормална банкова 
институция в Европа, ако отваря сметка. Така че тази непрозрачност създава предпоставки за 
заобикаляне на закона.  
Водещ: Добре, при положение, че България уж предлага прозрачност само срещу 10%. Да, 
може би не е срещу нула или срещу много по-малък разход както в офшорна зона, но не са и 
обсъжданите 80% във Франция. Защо не й се получава на България – всички да искат да идват 
тук в България да си държат парите? Защо не се превръщаме в Швейцария, при положение, че 
уж са ни толкова изгодни условията?  
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Асен Василев: Ами, малко по малко това започва да се случва. Значи, видяхте, че в банковата 
система има доста депозити на небългарски граждани вече, най-вече заради кризата в Гърция. 
Част от депозитите влязоха в България. Кока Кола наскоро премести целия си 
административен център за обслужване на цяла Западна Европа в България. Кока Кола е една 
много сериозна компания. Има и други фирми, които започват това да го правят. Но това са 
дейности, които никой не обича да афишира поради разбираеми причини.  
Водещ: Какви са разбираемите причини? Защо Кока Кола да не казва...  
Асен Василев: Е, тя го каза. Но никой не иска да афишира – аз се преместих от една държава 
в друга държава, за да ми паднат данъците. Защото държавата, от която се местите, разбира 
се, не е много щастлива от това.  
Водещ: Те къде бяха Кока Кола преди?  
Асен Василев: Не мога да ви кажа. Специално за тях не мога да ви кажа. Но знам, че целия 
център за услуги...  
Водещ: На Западна Европа казахте.  
Асен Василев: Да, Кока Кола за Западна Европа идва в България. Така че това започва да се 
случва. Но истината е, че когато говорим примерно защо хората не вярват на България, така 
както вярват на Швейцария – ами, ние имаме плосък данък по-малко от десет години. Хайде да 
остане още десет и тогава, според мен, ще започнат да ни вярват. Да минем през една криза, 
през две кризи, да видят, че няма под натиска на общественото мнение да започнем пак да 
променяме данъчната политика. Тоест в този тип, нали, предвиждане и когато става въпрос за 
такива големи парични ресурси, хората искат да видят предвидимост, която е с десетилетия, а 
не само предвидимост, която е в рамките на следващите 12 месеца.  
Водещ: Следващата голяма тема е енергетиката, свързана с всичко, което говорихме досега. 
Има ли опасност за баланс в енергийната ни система? Да преведем въпроса с ваши думи. Вие 
казвате, че България има 12 хил. мегавата инсталирани мощности. В пиковите моменти 
България използва 4 700 за вътрешен пазар и около 300 за износ. Дори и износът да стигне 
пикови нива, няма да се стигне над 6 хил. мегавата. Тоест вие казвате, че България произвежда 
два пъти повече електрическа енергия, отколкото може сама да потреби, плюс да изнесе? 
Какво да правим с другата половина от този излишен ток?  
Асен Василев: Ние не го произвеждаме тока. Имаме ги мощностите и плащаме за тях.  
Водещ: Потенциал.  
Асен Василев: Да. И плащаме за тях.  
Водещ: Да, защото те се поддържат. Да кажем, една част се държи за резерв.  
Асен Василев: Да, но той също се заплаща. Във всяка сметка за ток има т.нар. 
разполагаемост. Нали, ние плащаме да се поддържа мощността, да има хора, които я 
поддържат, да се поддържа технически ремонти и т.н. Така че дори и да не работят 
централите, ние плащаме на тези централи някаква такса за това, че ги има.  
Водещ: Директорът на Централното диспечерско управление при ЕСО вчера бил казал, че 
износът на ток дори на безценица е краткосрочно спасение за това кризисно състояние. Вие 
мислите ли така?  
Асен Василев: Износът би облекчил ситуацията. Но за момента аз поне не виждам, и колегите 
в индустрията и в министерството от това, което ми казват, няма как да започнем да изнасяме 
толкова много, че да натоварим всичките мощности. Тоест, когато казах, че системата е много 
болна...  
Водещ: ... цената. Безценица казва той. Тук, на фона на всички проверки, които текат 
прокурорски в енергетиката, вие може да се отзовете да сте примерно, ако направи вашето 
управление, сте следващият министър, с който ще се занимават прокурори и да го питат – ти 
защо, като се е продавал токът по принцип в Европа на цена „х” си го продал два пъти по-
евтино и никога няма да може да обясните, че вие сте взел едно прагматично решение в 
държавен интерес, защото ще ви се вадят едни статистики, че сте продавал наполовина.  
Асен Василев: Нормалните търговски практики, когато имаш свръхкапацитет, както ние имаме 
в момента, е да продаваш на цена, която е по-висока от цената за производство. Тоест всяка 
цена по-висока от цената за производство покрива разходите и остава някакъв марж, остава 
някаква печалба в дружеството, което продава. Проблемът, с който се борим в последните две 
седмици е, че в момента ценовата структура е така направена, че прави нашия ток 
непродаваем на пазарите, до които имаме достъп.  
Водещ: Това заради т.нар. такса пренос, която от юли месец миналата година от 18 става 36 
лв., удвоява се?  
Асен Василев: Точно така.  
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Водещ: И сега се пита – защо не я намалите. Вчера впрочем вашият предшественик Делян 
Добрев обяснява, че вие можете служебно да намалите тази такса. Той се позовава на чл. 70 в 
Закона за енергетиката. Това е всъщност един член, който е по-общ и вие може да налагате 
допълнителни задължения за обслужване на обществото на енергийните предприятие. 
Впрочем, те по същия член съветваха и самия, от прокуратурата, самия Добрев да свали 
служебно цените на тока, когато беше пикът на протестите. Вие ще се възползвате ли от този 
общ текст с това конкретно тълкувание и да кажете – ами, такса пренос става 10 лв., само и 
само да изнесем този ток, който може да изнесем и нищо не печелим, плащайки за мощности, 
които имаме, но не използваме.  
Асен Василев: Може ли да ви помоля, тъй като при вас е членът, да прочетете и трите 
критерия за допустимост, тоест кога може този...  
Водещ: Налагат се трите, допълнителните задължения се налагат, това е алинея 2, когато са 
свързани с непрекъснатост на доставките на електрическа и топлинна енергия и природен газ.  
Асен Василев: Момент само. Тоест, ако има опасност да спре тока. Ние нямаме опасност да 
спре тока, а имаме свръхпроизводство.  
Водещ: Опазването на околната среда. Това е съгласувано с министъра на околната среда и 
водите.  
Асен Василев: Нямаме опасност за околната среда в момента.  
Водещ: Защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката. Това 
да го извъртим, че ще защитите тези обекти като изнесете повече ток.  
Асен Василев: Значи, с един подпис на един министър много неща могат да станат, особено 
ако има регулатор, който след това да му се обадите и да приеме този подпис, дори и да е 
незаконен. Това обаче е грешен начин да се управлява енергетиката. Енергетиката трябва да 
се управлява, спазвайки закона.  
Водещ: Вие няма да намалите такса пренос, дори и в името на най-добри намерения?  
Асен Василев: Аз няма да наруша закона в името на каквито и да е намерения. Защото това е 
причината да сме в състоянието в момента. Това е причината в момента едно решение на 
ДКЕВР да е паднало вече във ВАС. Защото законът е бил нарушен с някакви намерения, 
независимо добри или лоши. Законът трябва да се спазва. Ако имахме парламент, този въпрос 
щеше да бъде решен. В момента, тъй като нямаме парламент, работим 24 часа с ДКЕВР да 
намерим законен начин как може да бъде променена поне част от тарифата, така че да 
достигнем нива, където можем да направим износ. Но да се казва – един министър може да 
наруши закона, регулаторът може да му го прости и след това да се съдим, пък каквото стане в 
съда, това е нещо, за което цялото общество ще плати три месеца по-късно.  
Водещ: Какъв е проблемът с намаляването на таксата за пренос, че ако тя бъде, тоест ако този 
компонент от цената бъде намален, то не може да стане, да кажеш, ще е намален само за 
износа, трябва да падне цената на тока на всички.  
Асен Василев: Така.  
Водещ: Включително и на българските потребители.  
Асен Василев: Супер. И ако прочетете последния член там, който е в закона. Той казва – след 
като приключи ...  
Водещ: Допълнителните разходи се признават като разходи.  
Асен Василев: Точно така. След като приключи тази извънредна ситуация, примерно след три 
месеца и вече структурно се промени цената, всички хора трябва да платят тези суми, които не 
са били платени сега, плюс всичките глоби. Тоест това, което този член ни дава е ние временно 
за три месеца да отложим проблема и да го стоварим на главата на следващото правителство, 
пък то да се оправя както може.  
Водещ: Тоест вие смятате, че все пак цената за пренос е обективна – тя е резултат на 
необходимите разходи за поддръжка на тази мрежа?  
Асен Василев: Цената за пренос е обективно сметната от ДКЕВР. Дали е правилно сметната е 
един отделен въпрос. Дали такава трябва да бъде наложена в структурата на цената, е един 
въпрос, който е бил, според мен, неразумно решение миналата година с промени в 
законодателството. Но ДКЕВР си е спазил законите. В момента това, което ние работим с 
ДКЕВР, е да намерим начин, тъй като няма как да променим тези закони, които са грешни 
направени и са дебалансирали пазара и от миналата година юли месец са го запушили. Защото 
това е станало със законодателни промени. Тъй като нямаме как да променим законите, 
работим с ДКЕВР да намерим начин в рамките на закона как може да отпаднат някои 
компоненти от таксата, може ли да се преизчислят някои неща, така че да можем да отпушим 
износа. Но като министър, аз няма с един подпис да наруша закона, да натисна регулатора да 
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признае това нарушение и след това три месеца по-късно да трябва целия българския народ да 
плаща сметката за това нарушение.  
Водещ: Всъщност дано не ви затрудня с тия въпроси, но в процентно съотношение 
производството на електрическа енергия частен-държавен сектор, как се съотнася? Кой губи 
повече в момента от непроизведения, респективно непродаден ток при налични мощности за 
това?  
Асен Василев: Всички губят – и частните ТЕЦ-ове, и държавните ТЕЦ-ове работят...  
Водещ: Кои са повече?  
Асен Василев: Горе-долу по равно, да ви кажа честно.  
Водещ: А сметнати ли са загубите? Или това е трудно сега да се каже?  
Асен Василев: Ами, те са нереализирани печалби от износ, който може би съществува. 
Другият проблем с износа, който трябва да си го кажем съвсем честно е, че в момента има 
пълноводие навсякъде около нас...  
Водещ: Навсякъде има повече ток.  
Асен Василев: Навсякъде има повече ток.  
Водещ: Потенциална възможност...  
Асен Василев: Потенциална възможност за повече ток и навсякъде има по-ниско потребление, 
защото нито се отопляваме..  
Водещ: Криза е.  
Асен Василев: Криза е, от една страна за икономиката. От друга страна, нито се отопляваме, 
нито се охлаждаме с климатици. Тоест сега е най-ниското потребление по принцип в региона.  
Водещ: Тази логика, ако я продължим, би трябвало токът да поскъпне. Ако предприятията, 
които произвеждат електрическа енергия инвестират в мощности само да ги пазят, както се 
казва, охранителите да стоят около тях, да извършват други технологични разходи, логиката, а 
пък не произвеждат ток тези мощности, това трябва да влезе в цената на по-малко 
потребявания ток. Значи, цялата логика води към това токът да стане по-скъп още от 
производител.  
Асен Василев: Токът е по-скъп. Затова се наложиха тези добавки. От юли месец миналата 
година има зелена добавка, има кафява добавка, има всякакви добавки, които се преизчислиха 
и реално това се отрази в цената на тока, направи се март месец едно екстремно намаляване 
на цената, намериха се някакви резерви в ДКЕВР. Това нещо също се атакува в момента в 
съда. Истината, която трябва да погледнем директно в очите е, че всяка мярка, която е 
непремерена и която е незаконна, има опасността да падне в съда. Падне ли в съда, всички 
ние трябва да платим плюс глобите тези суми, които ние временно сме взели от определени 
играчи по системата. Ние вече сме в Европа. Не можем да диктуваме на независимия 
регулатор какво да прави. Също така не можем да нарушаваме закона, защото така ни е 
удобно.  
Водещ: 1 500 работници от мини Марица – Изток в принудителен платен отпуск заради 
намаления обем на работа в мините. Ами, тези заплати, които, след като е платен този отпуск, 
тези заплати също ще трябва да влязат в цената на тока.  
Асен Василев: Да. Всичко това е калкулирано вече в цената на тока.  
Водещ: Не, това не е. Защото не се е знаело, че тези хора ще бъдат в неплатен отпуск. 
Очаквало се е, че те ще произвеждат ток, ще се продава този ток чрез въглищата, които са 
извадили и всъщност всички ще плащат през цената на тока разликата между това, което са 
изработили и това, което е продадено. А в случая те нищо не изработват. Това, логиката води 
към това, че токът ще поскъпва при това състояние на енергийната система. Или трябва да 
бъдат уволнени тези работници, да спре да им се плаща, да се затворят тези мини и да няма 
този разход.  
Асен Василев: Това, към което води логиката всъщност е, когато има свръхпроизводство на 
нещо. Вие знаете, ако има прекалено много предлагане на пазара, цената пада, тя не се 
покачва. Единствената причина да се покачва цената е, ако защитим определени 
производители, дадем им фиксирани договори на високи цени по някаква причина и това да 
изкриви пазара. Тоест нормалната пазарна логика казва, че когато има свръхпроизводство, 
цената трябва да пада, а не да се покачва. Дали ние имаме нормален пазар. Вчера на 
обществения съвет хората видяха, че ние нямаме нормален пазар. Ние имаме един много 
изкривен пазар и това са структурните проблеми в енергетиката, които са трупани с 
десетилетия. Те не са създадени само последната година или две, те буквално са трупани с 
десетилетия.  
Водещ: Друг структурен проблем – мощностите за зелена енергия. Те са построени с банкови 
кредити, голяма част вероятно от тях. Ако сега тези мощности бъдат затворени, ограничени, 
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нещо, което вие впрочем правите с, да кажем, някакви правни аргументи, това може ли да 
повлече банковата система, която ги е кредитирала?  
Асен Василев: Ако се прави неразумно, да. Тук въпросът е, че банковата система няма да 
получи удар. Защото, както казахме, ние много внимателно пипаме по системата, така че да не 
се създадат сътресения, това да доведе до фалити. Вие говорихте за миньорите. Едно от 
основните неща, които ние мислехме като ребалансирахме системата и една от причините да 
се ограничи АЕЦ Козлодуй е, че вследствие на ниското потребление все пак трябва мините да 
работят, макар и на занижени мощности, за да не останат миньорите съвсем без работа и за 
сигурността на системата. Защото не може да разчитаме само на един източник на 
електроенергия. Тоест там има както социален, така и чисто ефект от гледна точка сигурността 
на системата.  
Водещ: Тоест вие гледате на енергетиката като на социален сектор?  
Асен Василев: Не. Гледаме на енергетиката като ...  
Водещ: Защото простата логика е – ами, каквото и да произвежда някой, ако то е излишно, 
трябва ли да продължи да го произвежда?  
Асен Василев: Отговорът е – не.  
Водещ: Ами, тогава тази логика, вашата трябва да я продължим и да кажем – ами, тези мини 
трябва да бъдат затворени. Щом енергийната система работи и без 1 500 миньора, тогава защо 
цялото общество да плаща през цената на тока техните заплати.  
Асен Василев: Трябва да се погледне, първо, когато се балансира пазарът, когато се създаде 
свободният пазар, когато се направят борсите, къде ще бъде цената, клиринговата цена, тоест 
цената, на която потреблението ще се срещне с търсенето. Това е едно съображение. Второ 
съоръжение е да има сигурност на системата. Ние не можем от един производител да вземем 
цялото количество. Защото какво става, ако този производител утре по някаква причина спре да 
работи? Било, нали, авария по трасето...  
Водещ: От това, което казвате излиза, че от Козлодуй в момента България може да вземе 
всички, или почти всичко.  
Асен Василев: Не, не може.  
Водещ: Колко произвежда от тези 6 000 мегавата Козлодуй?  
Асен Василев: Две. Малко над две.  
Водещ: Така. Значи взимаме от Козлодуй и взимаме четири от още три-четири централи и 
всичко друго може да бъде затворено.  
Асен Василев: Не е така. Имаме задължения към ЕС, с което трябва да имаме някакъв 
процент от възобновяеми източници. Точно за това говорим, нали, и за трети 
либерализационен пакет и за балансиране на системата в бъдеще. Тоест не можем да тръгнем 
да затваряме мощности наляво и надясно, не можем да вкарваме шокове в системата в 
момента, защото тя е пренапрегната. Това, което обаче започнахме на обществения съвет да 
правим и започваме с всички хора, които участват в енергийната система да мислим е как 
можем да стигнем до една стабилна, балансирана система, която няма тези свръхкапацитети. 
И част от това ще мине през затваряне на някои мощности, част от това ще мине през промяна 
на ценообразуването на някои мощности, част от това ще мине през увеличаване на износа и 
правилно структуриране на таксите за износ. Но това не може да стане за един-два дни. Това е 
един процес, който трябва да се направят анализи, да се видят икономическите отношения 
между различните играчи, да се види кой колко печели и кой колко губи, как това нещо да се 
направи без да има фалити в сектора. Тоест как може по един плавен нормален начин ние да 
си разрешим тези дълготрайни проблеми, които са натрупвани с годините. Както е отнело 
примерно 20 години да стигнем до тук, ще отнеме поне година – година и половина, за да 
можем ние да тръгнем наистина с това преструктуриране напред. Значи, ние ще зададем 
посоката, ще направим анализите, ще кажем „според нас, това са най-добрите начини да се 
тръгне”. Но няма с магическа пръчка да махнем и да кажем – от утре режем това, от вдругиден 
режем това. Не е това начинът на решаване на структурни, дълбоки проблеми за такава важна 
индустрия, каквато е енергетиката. Защото всички се гради оттам-нататък върху енергетиката.  
Водещ: Има ли опасност от преливане на язовири за това, че водата в тях не се използва, 
защото не е нужно да се произвежда енергия?  
Асен Василев: Вече се използва.  
Водещ: За сметка на намаленото потребление от друг тип централи?  
Асен Василев: Точно така.  
Водещ: Кога ще публикувате договорите в енергетиката?  
Асен Василев: Вчера на обществения съвет с консенсус, тоест всички, които присъстваха, в 
това число и централите, и ВЕИ-тата, и абсолютно всички взехме решение да се отворят 
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договорите. Още влизайки като министър аз бях помолил НЕК да разпрати писма да се махнат 
клаузите за конфиденциалност, за търговска тайна.  
Водещ: Какви са аргументите ви срещу нарушаването, тоест за нарушаването на търговската 
тайна и отпадането, както вие предлагате? Вие сте човек от частния бизнес. това има много 
аргументи за това да има търговски тайни. И сега някак си изглежда априори, че изглежда 
много хубаво това – да отпаднат тези всички клаузи.  
Асен Василев: Има аргументи много да има търговска тайна. Аз самият съм подписал много 
договори, в които има търговска тайна. И ако някой я наруши, аз бих бил изключително, как да 
кажа, неприятно изненадан и бих си потърсил правата в съда.  
Водещ: Да, защото например, особено, хайде да излезем от България, ако по някакви причини, 
може да са политически, каквито ще да са, ти се разбереш с руснаците, че те ще ти продават 
два пъти по-евтино някакъв енергоносител, отколкото продават на западноевропейски 
държави. Ами, по-добре е и двете страни да си запазят това в тайна. Защото иначе руснаците 
ще бъдат притискани – защо ни продават по-евтино на българите, отколкото на тези на запад и 
тогава те ще вдигнат на българите, защото запада им е важен. Ето прагматично обяснение 
защо има търговски тайни.  
Асен Василев: Ситуацията, за съжаление, е може би точно обратната, в този случай.  
Водещ: Да. В този случай е обратната. Но...  
Асен Василев: За това сме тръгнали, пак казвам, спазвайки закона. Тоест ние говорим с 
другата страна и я молим тя да се съгласи да отпаднат тези клаузи. Затова и на съвета беше 
поставено да има съгласие и от двете страни да отпаднат клаузите. Не можем ние едностранно 
да кажем – ние няма да спазваме договорите.  
Водещ: Тоест вие ще обявите само договорите, които другата страна се съгласи да бъдат 
обявени?  
Асен Василев: Плюс списък на другите договори. И ще кажем – ето тези договори..  
Водещ: Тези пък не са съгласни.  
Асен Василев: Но да, не са се съгласили. Тоест ние не можем да публикуваме условията. Но 
това, което стана вчера на обществения съвет, беше, че както от възобновяемите източници, 
така и от централите, всичките централи беше дадено съгласие да се ...  
Водещ: От всички централи...  
Асен Василев: Голямата част бяха представени. Тоест ние бяхме поканили, нали, на 
абсолютно всички участници от веригата. И с консенсус се взе това решение. Затова беше 
толкова важно да се види, че всички искат да станат тези договори достояние. Сега, ако се 
върнем на търговската тайна, търговската тайна е свещена. Значи, договорите трябва да бъдат 
спазвани. Но защо помолихме участниците да се съгласят да отпаднат тези клаузи? Защото, 
когато става въпрос за регулирано изкупуване, където се харчи ресурсът на хората, държавен 
ресурс. Тогава хората имат право да знаят какво се прави с техните пари и имат право на 
контрол. И една от причините хората да са на улицата е, че те не вярват на държавните 
институции, че те си вършат добре работата. И затова най-доброто за всичко участници е да се 
покаже какво е състоянието. Ето, това е състоянието, това са договорите и обществото само да 
може да си направи изводите.  
Водещ: Продължавайки тази ваша логика, тогава вие би трябвало да подкрепяте закона, 
според който, след изменения в последните дни на парламента, всички, които участват в НСТС, 
включително частни бизнесмени, като част от работодателски организации, да си обявяват 
цялото имущество, всичките си доходи публично.  
Асен Василев: Да. Както аз като министър трябва да си обявя цялото имущество.  
Водещ: Това Левон Хампарцумян го нарече популизъм, севернокорейска работа. Частният 
бизнес напусна, тоест работодателските организации напуснаха тристранния съвет.  
Асен Василев: Значи, много е важно, когато един човек работи в полза на обществото, 
обществото да е наясно той какво притежава, защо го притежава, как го притежава, какви са му 
доходите, тоест той по какъв начин работи. Това е нормална практика абсолютно навсякъде по 
света.  
Водещ: Навсякъде по света работодателските организации и членовете им си обявяват всички 
доходи публично?  
Асен Василев: За работодателските организации...  
Водещ: Ние за тях говорим? Работодателите напуснаха тристранния съвет в знак на протест 
срещу това, че ги карат да си обявят всички имущества и всички доходи. И казаха – ние сме 
частни, ние не сме държавата. То затова е тристранен съвет. Защо ни карат да обявяваме?  
Асен Василев: Доколкото работодателските организации разпределят държавен ресурс, те 
трябва да...  
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Водещ: Те нищо общо не разпределят. Ние ... От нищо не разпределяме. Разпределят 
министрите.  
Асен Василев: Доколкото само изказват мнение, тогава да, този закон е прекалено 
всеобхватен.  
Водещ: Тоест накрая стигнахме все пак до извода, че независимо желанието ви за публичност 
на договорите в енергетиката, вие не подкрепяте тази публичност на доходите и имуществото 
на работодателите в работодателските организации?  
Асен Василев: Въпросът е много принципен. Ако хората, които трябва да обявяват доходите, 
разпределят по някакъв начин или влияят на разпределението на държавни ресурс и на 
обществен ресурс, те трябва да си обявят доходите. Ако те не влияят на разпределението на 
обществен ресурс, тогава си е изцяло тяхна работа...  
Водещ: ... думата влияние стана пак неясно, нали, щото всеки влия като каже нещо. Нали... да 
каже един гражданин на улицата, като го спреш и те дадат по телевизията в централните 
новини вечерта, че нещо мислиш, това повлиява на някакви хора, нали. Този гражданин трябва 
ли да го дават по телевизията да си обяви всичкото имущество.  
Асен Василев: Не. Това, че човек си говори на улицата и си казва някакви неща или в медии, 
или където и да е, това може да има влияние. Но тук говорим за директно влияние, където ти се 
разписваш на нещо за това как да се харчиш...  
Водещ: Тоест, ако подписваш за нещо, трябва да си обявиш. Иначе не?  
Асен Василев: Да.  
Водещ: А кога ще бъде извършен международният одит в енергетиката? От кого? Как ще 
изберете кой ще извърши този одит?  
Асен Василев: Ами, ние обявихме още миналата седмица, че веднага след Великденските 
празници, които днес приключиха в Западна Европа, тоест тази седмица, която идва, ще дойде 
от ЕК екип в България от двете дирекции – Дирекция Енергетика и Дирекция Конкурентност, за 
да ...  
Водещ: Вие нали не очаквате чудеса? Общо взето ЕК със сигурност няма да се бърка в 
българските работи с ясно становище по този въпрос. Вие очаквате те да напишат 
предписание, становище, одит. Това е, според мен, изключително, познавайки как работи тази 
институция, която много се пази от заемане на ясни позиции, особено пък по горещи картофи.  
Асен Василев: Това, което ние сме говорили с ЕК и това, което очакваме е да се направи 
икономически преглед на системата. Тоест икономическите взаимоотношения между играчките 
и къде са големите дисбаланси, от една страна. От друга страна, да се направи преглед 
доколко договорите, които имаме и въобще цялото законодателство е съобразено с 
европейските директиви, европейските норми и европейските добри практики, което е 
изключително важно. И ако имаме отклонение от добрите практики, норми и директиви, от една 
страна, да се види как те могат да бъдат поправени – било законодателно, било с подзаконови 
актове, било с промяна на самите практики и договорирани. От друга страна, когато се направи 
прегледа на това какви са икономическите взаимоотношения между различните играчи от 
веригата, по какъв начин тези взаимоотношения могат да бъдат балансирани, пак имайки 
предвид добрите практики от Европа. Ние сме в процес на въвеждане на либерализиран пазар. 
Няма смисъл ние да преоткриваме либерализирания пазар и да направим всички грешки, които 
някои други са направили в процеса. По-добре да се поучим от това те какво са направили и да 
го въведем по най-правилния начин, за да не става това, за което вие говорихте преди малко – 
да закриваме цели предприятия, да става това, да става онова, да създаваме стрес в 
системата, тоест да минем по един по-плавен начин, без да правим грешки по пътя.  
Водещ: Ще смените ли Михаил Андонов начело на НЕК и БЕХ, след като тази седмица 
прокуратурата обявява, че повдига обвинения срещу него?  
Асен Василев: В момента юристите в министерството разглеждат обвиненията, тоест доклада 
на прокуратурата. И в момента, в който ми дадат становище, ще мога да ви отговоря на 
въпроса. Получихме го буквално в петък доклада при нас и го разглеждаме.  
Водещ: Ще подпишете ли до май договор за изследване на блок в Черно море за нефт и газ? 
Това ви завеща Делян Добрев като топ важно във вашия мандат.  
Асен Василев: Изследването за нефт и газ в Черно море е изключително важно. Дали ще 
успеем да подпишем договора, в момента вървят процедури и се надявам да успеем.  
Водещ: Той каза още, че трябва следващите два месеца да бъде направена първа копка на 
газовата връзка с Гърция, да бъде пуснат в експлоатация интерконектора с Румъния и да 
стартира същия проект със Сърбия. Ще се случи ли?  
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Асен Василев: Проектът със Сърбия се развива. Другите две неща също се работи по тях – по 
газовата връзка с Гърция и с Румъния. Предполагам тук до седмица-две ще можем да изнесем 
информация също и за тях докъде са стигнали.  
Водещ: И накрая винаги остава малко време за третата част от работата ви в министерството 
– туризма. Две заглавие в един и същи вестник от тази седмица. В Труд – туризмът наема 60 
хил. души и продават се 600 хотела. Което издава две посоки за туризма – едната е, че нещата 
не вървят, продават се хотели, защото хората не могат да ги поддържат, от друга страна, 
наемане на още персонал. Вие какво очаквате да стане това лято?  
Асен Василев: За мен основният измерител е предварителните резервации в туризма. И 
доколкото знам, те са нагоре с 5 до 6% тази година спрямо миналата година. Тоест очакваме 
един много силен сезон.  
Водещ: Трябва ли да остане забраната за тютюнопушене на закрити обществени места? Пак 
Труд пише, че 30 хил. били без работа заради тази забрана. Това е дебат, който няма да стигне 
до решение, докато вие управлявате. Но какво мисли министърът, отговорен за туризъм за този 
дебат?  
Асен Василев: Моето лично мнение е, че забраната трябва да остане, тоест да не се пуши на 
закрито. Това, което виждаме вече е, че голяма част от заведенията успяха да намерят най-
различни начини – било с отоплителни тела навън, било по някакъв начин, така че клиентелата 
да не бяга, от една страна. От друга страна, е много важно едно заведение да не привлича 
хората само с това, че вътре може да се пуши, а и с по-добро меню, по-добра програма, по-
добро забавление или нещо друго. Тоест аз не виждам причина да се връщаме към 
неевропейски практики.  
Водещ: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев в Студиото на 
Седмицата.  
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Национални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 05.04.2013  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 2  
Брой думи: 278  
 
 
Резюме: Добри практики от успешно изпълнени проекти по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." споделиха отново 
представители на бизнеса в Добрич на втората поредна среща, проведена от Областния 
информационен център /ОИЦ/ - Добрич. До момента по оперативната програма от Добричка 
област са постъпили 30 проекта, от които 10 са регистрирани, 9 са прекратени, три са в процес 
на изпълнение и 8 са приключени. Приключилите проекти възлизат на обща стойност 4 563 421 
лв., според данни от Публичния модул на Информационната система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).  
 
Заглавие: Две добрички фирми се модернизират технологично чрез европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Добри практики от успешно изпълнени проекти по Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." споделиха отново 
представители на бизнеса в Добрич на втората поредна среща, проведена от Областния 
информационен център /ОИЦ/ - Добрич. До момента по оперативната програма от Добричка 
област са постъпили 30 проекта, от които 10 са регистрирани, 9 са прекратени, три са в процес 
на изпълнение и 8 са приключени. Приключилите проекти възлизат на обща стойност 4 563 421 
лв., според данни от Публичния модул на Информационната система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).  
Опитът си в усвояването на евросредства споделиха управителите на фирмите"Господинов и 
синове" ООД и "Акумпласт " АД. Те представиха постигнатите резултати от успешно 
реализирани проекти, съфинансирани по оперативната програма, сред които повишена 
конкурентоспособност, повишена производителност на труда и оптимизирано енергийното 
потребление за производство.  
Стойността на проекта за мебелния производител " Господинов и синове" ООД възлиза на I 047 
745 лв., с 45% съфинансиране от страна на фирмата. Това е четвърти за бенефициента проект, 
благодарение на който са намалени възрастта на оборудването и производственият брак, 
повишен е производственият капацитет и е внедрен успешно нов продукт от компанията.  
Проектът на "Акумпласт" АД възлиза на 531 188 лв., като съфинансирането от тяхна страна е в 
рамките на 40%. Към момента фирмата изпълнява и втори проект по Оперативна програма 
"Развитие конкурентоспособността на българската икономика", отново за технологична 
модернизация, като с него се цели пълна автоматизация на производството. По новия проект е 
предвидено закупуване на роботи и автоматична линия за пластмасови детайли. Благодарение 
на успешно реализирания проект, компанията е намалила енергийното си 
потребление,себестойността на единица продукция, като е повишила производителността на 
труда.  
05.04.2013 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 07.04.2013  
Източник: сп. Мениджър  
Страница: 84,85  
Брой думи: 1230  
 
 
Резюме: Ако един сектор на икономиката се развиваше добре преди кризата, почти всички 
проекти, свързани с него, имаха огромен шанс да получат банково финансиране. Независимо 
колко са добри, дали фирмата, която ги осъществява, има опит, осигурила ли е пазари за 
продукцията си, разчела ли е правилно паричните потоци, има ли реалистични очаквания за 
рентабилност, какво е финансовото й състояние като цяло.  
 
Заглавие: Търговци и автосервизи получават най-много кредити  
Подзаглавие: За земеделие се дават все повече пари  
Автор: Виктория БОЯДЖИЕВА  
Текст: Ако един сектор на икономиката се развиваше добре преди кризата, почти всички 
проекти, свързани с него, имаха огромен шанс да получат банково финансиране. Независимо 
колко са добри, дали фирмата, която ги осъществява, има опит, осигурила ли е пазари за 
продукцията си, разчела ли е правилно паричните потоци, има ли реалистични очаквания за 
рентабилност, какво е финансовото й състояние като цяло.  
През последните години индивидуалният подход излезе на мода. Внимателно се разглеждат 
всички детайли - фирма по фирма, документ по документ, проект по проект. И лесно може да се 
откаже кредит и в най-перспективния отрасъл, ако конкретната фирма не може да защити 
кандидатурата си.  
Въпреки това изпъкват определени сектори на икономиката, за които банковото финансиране е 
по-"обилно". Данните показват, че най-често кранчето се отваря за фирмите, които се 
занимават с търговия и ремонт на автомобили. Статистиката на БНБ за последните 3 години е 
красноречива - около 1/3 от всички кредити за бизнеса са за фирмите от сектор "Търговия; 
ремонт на автомобили и мотоциклети". Такива са и последните актуални данни. Към декември 
2012 г. заетите в този сектор са изплащали кредити за близо 11 млрд. лв. от общо 35,11 млрд. 
лв. за всички нефинансови предприятия. И като брой заемите за търговците и монтьорите са 
най-много - 59 461 от общо 131 485.  
На второ място са фирмите от преработващата промишленост - 18 141 броя кредити за близо 7 
млрд. лв. На трето и четвърто са секторите "Строителство" и "Операции с недвижими имоти" 
съответно с 11 378 кредита за 3,95 млрд. лв. и 2093 заема за 2,84 млрд. лв. Делът на 
последните два отрасъла намаля след кризата за сметка най-вече на първите два. Иначе 
търговията и преработвателната промишленост винаги са били водещи, но с по-нисък дял.  
Не може едностранно да се обобщи защо в едни сектори се получават повече кредити, а в 
други по-малко. Причините, както казват банкерите, са комплексни. От една страна, лидерите 
по финансиране са основни сектори в икономиката. Нормално е те да искат и да получават най-
много кредити. От друга, тези сектори са по-слабо засегнати от кризата. Търговията например 
не пострада тежко, за разлика от строителството и имотите. Основен принос за това вероятно 
има търговията с хранителни стоки и продуктите от първа необходимост, както и лекарствените 
и фармацевтичните продукти.  
Нормално е компаниите от по-слабо засегнатите сектори да кандидатстват по-често за кредити. 
Работещите фирми с увереност за бъдещето имат нужда от оборотни средства за дейността и 
могат да правят по-дългосрочни планове за инвестиции. Т.е. търсят повече банково 
финансиране в сравнение с фирми от сектори, които търпят по-силно негативите на кризата. А 
и могат да изпълнят изискванията на банките. Те биха отпускали кредити на работещите 
компании с начертани и изпълними планове, което гарантира успешно погасяване на заемите, 
вместо на едва оцеляващите.  
Допитване до някои от най-големите банки, силни във фирменото кредитиране, дава представа 
за настроенията им и очертава няколко тенденции.  
Първо, банките не наблягат целенасочено на определени сектори. Подхождат индивидуално 
спрямо всяка компания независимо от дейността й. Твърдят, че не са променили изискванията 
си в кризата. Въпреки това изброяват редица точки, които следят. Проучват бизнеса на 
фирмата, визията на собственика за развитието, какви очаквания има за паричните потоци, 
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рентабилността и т.н. Интересуват се дали проектите са добре планирани, как точно ще бъдат 
реализирани, ще носят ли печалба, дали фирмите ще успяват да обслужват кредитите 
нормално. Изследват се финансовите отчети и прогнозите. Обръща се внимание и на това 
дали дейността е основна за кандидатстващата фирма. Банките предпочитат да е така - защото 
компанията е силна в нея и има конкурентни предимства, които с кредита може да засили. 
Избягват проектите, обусловени от конюнктурата, които целят бързи еднократни печалби. 
Внимателно следят и за какво ще се ползва кредитът, дали исканото финансиране е 
правилният инструмент за конкретната цел. Не на последно място се обръща внимание и на 
възможностите за предоставяне на обезпечение и какво е то.  
За банките най-важното е фирмата да може да погасява кредита си без затруднения. Проучва 
се възможността компанията да запази устойчиво развитие и финансова стабилност през 
периода на кредита. Целта е да се установи дали има достатъчно ясни и сигурни източници за 
обслужване на експозицията, пазари, стабилност на мениджмънта. Професионализмът и 
визията на мениджъра или собственика се извеждат като ключово изискване при 
финансирането. Банките трябва да му повярват - че може да осъществи заложените цели, 
преценил е възможностите си, предвидил е рисковете и знае как да се справи с тях, планира да 
използва правилно кредита, да го изплаща редовно и едновременно с това да работи на 
печалба.  
Второ, и банките потвърждават, че традиционно търговията и промишлеността са двата 
сектора с най-голям дял на финансирането.  
Трето, напоследък все по-голямо внимание се обръща на земеделието и търговията със 
земеделски култури. Този отрасъл се развива бурно през последните години. Банките 
разработват разнообразни кредитни продукти. Появиха се дори телевизионни реклами. 
Кредитите може да са под формата на овърдрафт, за оборотни средства, за инвестиции, има 
финансиране срещу субсидии. Все по-масово се предлагат и заеми за покупка на земеделска 
земя.  
Работи се и по редица програми, финансирани със средства от ЕС. Много банки са посредник 
по тях. Условията по европрограмите обикновено са по-изгодни. Освен за директно 
кредитиране има и гаранционни схеми, които също дават възможност да се получи банков заем 
с държавни гаранции при по-облекчени условия. Кредитите за земеделските производители по-
лесно могат да се структурират спрямо рисковия профил на клиента. От данните на БНБ става 
ясно, че и броят, и отпуснатата сума на заемите растат. Към края на 2008 г. кредитите за сектор 
"Селско, горско и рибно стопанство" са били едва 5240 за 776 млн. лв. Четири години по-късно - 
в края на 2012 г. - са достигнали 8003 за 1,4 млрд. лева.  
Четвърто, банките отчитат, че през последните години освен земеделието възходящо върви 
развитието на експортно ориентираните компании и тези от преработвателните индустрии, а 
оттам във възход е и кредитирането за тях. Това е обяснимо, защото износът например все 
още е основен двигател на икономиката въпреки по-слабите темпове. Напоследък българският 
бизнес търси да разнообрази пазарите си, вместо да разчита само на задъхващата се Европа. 
Последните актуални данни на НСИ за януари 2013 г. показват ръст от 34,8% на износа за 
трети страни. Повишението е на годишна база. Основните търговски партньори на нашите 
фирми са Турция, Китай, Русия, Украйна, Сърбия и САЩ - все страни извън Еврозоната, която 
страда силно от кризата.  
Последните години имаше раздвижване и при възобновяемите източници, отчитат банките.  
Пето, очакванията са тепърва да се увеличи интересът към кредити по европрограми. Пример 
за такава програма е "Джереми", която има за цел повишаване на конкурентоспособността на 
икономиката. Българската банка за развитие също има редица финансиращи програми, чрез 
които подпомага малките и средните предприятия - пряко и чрез посредничеството на 
търговските банки.  
Шесто, наблюденията на банките показват, че нуждата от оборотно финансиране през 
последните години е засилена. Ето защо оборотните кредити са потърсени. Като цяло по-
предпочитани са краткосрочните заради по-ниската инвестиционна активност на фирмите. 
Въпреки това се ползват и по-дългосрочни инвестиционни кредити. Често инвестициите са 
съсредоточени в проекти по еврофондовете и оперативните програми. Така търсенето е 
насочено към кредити, с които тези проекти да бъдат реализирани. Понякога има разлика за 
типа кредит в зависимост от сектора. В земеделието например често се ползват кредити срещу 
субсидии.  
От статистиката на БНБ става ясно, че когато кредитът е по-краткосрочен и за по-ниска сума, 
предпочитаната Валута е левът. Еврото се избира при заемите с по-дълъг срок и по-голям 



 

 

22 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/4
/2

0
1
3

 

размер. Кредитите за над 1 млн. лв. са с най-голям общ размер -26,5 млрд. лв. от всички малко 
над 35 млрд. лева.  
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Дата: 07.04.2013  
Източник: сп. Мениджър  
Страница: 86,87,88  
Брой думи: 1444  
 
 
Резюме: Господин Де Мил, какво беше първото Ви Впечатление, когато дойдохте в България?  
 
Заглавие: Кристоф де Мил: Оптимизмът ще ви изведе напред  
Подзаглавие: България може да отключи невиждан потенциал, смята изпълнителният 
директор на СИБАНК  
Автор: Невена ЛЮБЕНОВА  
Текст: Господин Де Мил, какво беше първото Ви Впечатление, когато дойдохте в България?  
- Страната има имиджов проблем. Представата за нея в някои западни държави не съответства 
на това, което е в действителност. България има много какво да предложи. Хората са открити, 
топли и готови да помогнат. Страната е привлекателна за инвестиции и туризъм. Очевидно все 
още има възможности за развитие. C фокус и желание на всички заинтересовани страни съм 
сигурен, че България може да отключи невиждан потенциал.  
- Какво Ви доведе тук? Защо България е от значение за Вашата компания? Не сме ли твърде 
малък пазар?  
- Мениджмънтът на KBC ми предложи да стана член на управителния съвет на СИБАНК, преди 
това работих 10 години в Белгия и 5 - в Чехия. Отговарям за бизнеса с малки и средни 
предприятия, международните клиенти, европейските проекти и финансови институции и 
информационните и комуникационни технологии. KBC навлезе на българския пазар през 2007 г. 
В банкирането (СИБАНК) и в застраховането (ДЗИ). В края на 2010 г. придоби пълна 
собственост върху СИБАНК. Комбинацията от банкиране и застраховане, в която КВС е 
уникална за клиентите си, направи България интересен пазар.  
- Как Ви се струва бизнес средата у нас, сравнена с тази в другите страни? Откъде идва най-
голямата трудност при упражняване на дейността Ви?  
- България управлява кризата сравнително добре. Държавният дълг е нисък. Бюджетният 
дефицит е сред най-добрите в Европа. Има стабилен банков сектор. Въпреки че е сравнително 
високо, нивото на безработицата остава устойчиво. Данъчният режим е благоприятен. Така че в 
макроикономическо отношение тук е обещаващо да правиш бизнес. Но все още има и много 
предизвикателства. Кризата се усети силно в ключови сектори, които осигуряваха растежа 
преди това - недвижимите имоти и туризма. Освен това финансирането в миналото вероятно е 
било твърде облекчено и невинаги основано на напълно прозрачни правила и източници. От 
всичко това сериозно са засегнати реалният сектор и банките.  
Доверието между компаниите и банките е разклатено и трябва да бъде възстановено. Вярвам, 
че този процес се развива. Видно е от факта, че компаниите работят много по-прозрачно. 
Банките отново търсят да кредитират фирми с обещаващи бизнес планове. Правителствени 
програми и международни институции като европейския инвестиционен фонд ДЖЕРЕМИ 
например подкрепят двете страни - бизнеса, който търси кредитиране, и банките, които 
осигуряват финансовия ресурс. Но потреблението и инвестициите все още са на твърде ниски 
нива.  
Има нужда от възстановяване на доверието на семействата в едно по-добро бъдеще, което ще 
даде искра на частното потребление - така нужно за икономическото съживяване. То ще 
помогне чуждестранните преки инвестиции да се повишат отново. Може би е утопично да се 
вярва, че ще достигнат нивата отпреди кризата, но сегашните им равнища са изключително 
ниски. България все още има много атрактивни аргументи пред инвеститорите. Стъпка по 
стъпка чуждестранните вложения могат да допринесат отново за икономическото 
възстановяване. За всичко това ще бъдат нужни съвместни усилия между правителството, 
регулаторите, индустриите и банките. Вероятно ще е необходим и малко късмет. Както и 
стабилизиране на средата в останалата част от Европа.  
- Как българските партньори ви приемат като мениджър? Езикът бариера ли е? Не се ли 
чувствате чужденец в собствената си компания?  
- Логично, в началото хората са скептични към новия мениджмънт. Дори малко повече към 
чуждестранния. Мисля, че щях да реагирам по същия начин, ако в някакъв момент компанията 
ми започне да се управлява от чуждестранна фирма майка. Но има два важни фактора, които 
заличават скептицизма. Първият и най-важен е собственият ти подход. Само когато хората 
чувстват, че си открит към особеностите в страната и в компанията, създаваш откритост и у тях. 
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Когато ясно им даваш възможност да участват активно в мениджмънта, те ефективно се 
възползват от своя шанс и преминават с теб през огъня, вместо да се борят срещу теб. Всичко 
е свързано с личното ти отношение към местната култура.  
Българите знаят английски и френски забележително добре. Мога да кажа, че са дори по-добри 
отколкото хората, с които общувах и работих в Прага. Изключително много помага и ако 
опитваш да говориш местния език. Комуникацията става по-лесна. Събираш много повече 
информация, като преглеждаш вестниците например. Езикът е ключов елемент от 
интеграцията. Аз говоря чешки, сега уча усилено български. Не е лесно, но според мен е 
задължително, когато навлезеш някъде като чуждестранен мениджър.  
- Кои са предизвикателствата пред чуждите мениджъри, работещи у нас? Кое е най-голямото 
предизвикателство, което на вас ви предстои?  
- Комуникацията. Съпротивата срещу факта, че управляваш чрез стриктен подход от върха 
надолу, предизвикателство е, ако не вземаш предвид местните особености на пазара, 
клиентите, служителите. Както и носталгията. Тя е много лично нещо за мениджъра в чужбина. 
Нещо, което можеш да избегнеш или върху което можеш да работиш. Вярвам, че 
чуждестранният мениджър може да се представи оптимално и да накара служителите си да се 
представят отлично само ако той лично се чувства добре. За да постигне това, трябва да усети, 
помирише и изпита богатството на страната, в която се намира. Ние със семейството ми 
нямаме проблем с носталгията. Хубаво е да живееш тук. Харесвам открития дух на българите. 
Казват ти ясно как се чувстват - добре, зле. Това прави общуването много лесно. На последно 
място, но не по важност за мен, Белгия е само на 2 часа със самолет. Да се виждам с близките 
и приятелите е възможно и удобно.  
- Коя е най-голямата разлика между българските и чуждите клиенти?  
- Не мога да кажа, че българските малки и средни фирми искат много по-различни неща от 
банката си в сравнение с един белгийски или чешки клиент. Вярвам, че всички те желаят да 
работят с банка, която им предлага подходящи за тях решения вместо само готови продукти. 
При това на добра йена.  
- Имате ли специфични критерии при попълване на персонала? Как намирате добри 
служители?  
- Опитът и уменията са важни, но поведението - много повече. Да бъдеш открит, мотивиран, 
амбициозен, ориентиран към клиента и екипен играч е това, което най-вече търсим. 
Използваме различни канали за назначаване -от вътрешно развитие, повишаване и ротация до 
външно рекламиране и издирване на кадри. Наши служители са препоръчвали СИБАНК като 
добър работодател. Комбинацията от подходи привлича в екипа ни експерти, търговци с опит в 
сектора, млади таланти.  
- Кое е най-важното нещо, което научихте за България през годините, в които работите тук? 
Посочете няколко неща, които най-много харесвате, и други, които не ви допадат.  
- Тук и в Чехия научих, че не можеш да промениш културата на страната и хората. За да 
живееш и да си успешен в чужбина, трябва да се опиташ да вземеш най-доброто от мястото в 
бизнеса и в личния живот.  
Харесвам крайбрежието на България и условията за ски. Храната е отлична, със свежи салати 
и риба. Климатът е чудесен. Хората са горди, мотивирани да направят нещо за това, с което се 
занимават. Не харесвам някои пътища и задръстванията в София.  
- Какво може да ви накара да напуснете България?  
- Да бъдеш част от международния мениджмънт на групата КВС, означава, че имаш ограничено 
време в един отдел или в една страна. Аз съм в България от 18 месеца и абсолютно не мисля 
още да напускам СИБАНК. Напротив, гледам с нетърпение на възможността да развивам 
банката като доставчик на отлични услуги и партньор на българските частни лица и малки и 
средни предприятия през идните години. 2012 бе чудесна година за банката, с топрезултати. 
Убеден съм, че това е само началото.  
- Разкажете най-смешния (забавния) и най-абсурдния случай, свързан с България?  
- Не се сещам за нещо изключително, на което читателят да се разсмее. Може би, както всеки 
чужденец, отначало пораждах объркване с обратния знак на поклащане на глава за "да" и "не".  
***  
СИБАНК е една от водещите търговски банки в България с широко разгъната клонова мрежа в 
цялата страна. От края на 2007 г. е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. В 
края на 2010 г., когато КВС става едноличен собственик на СИБАНК, сред приоритетите заедно 
с развитието в ритейл сегмента и корпоративното банкиране става и пазарът на малки и средни 
предприятия. СИБАНК е една от първите, която разработи програма за работа по европейски 
проекти, а през последните години натрупа ключов опит и в партньорството си с международни 
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финансови институции -ЕИБ, ЕИф, ЕБВР и др. Интегрирането в структурите на КВС заедно с 
ДЗИ позволява прилагането на иновативен подход при предлагането на нови за българския 
пазар банково-застрахователни продукти.  
КРИСТОФ ДЕ МИЛ е изпълнителен директор на СИБАНК и член на управителния съвет на 
банката. Роден е в Белгия. Има МВА от INSEAD. Започва кариерата си в белгийската КВС Груп 
през 1995 г. 10 години заема различни мениджърски позиции в клоновата мрежа на групата, 
отговаря за продажби на дребно и за бизнеса на малки и средни предприятия. През 2006 г. се 
премества в Чехия, където 5 години оглавява клоновата мрежа на банка CSOB. 
Професионалният му път продължава в СИБАНК. Владее фламандски, английски, френски, 
бизнес немски и чешки на основно ниво.  
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Резюме: Строителството влезе в спиралата на песимизма и вече четвърта година търси пътя 
към възстановяването. Политическата несигурност и прогнозите за слаб растеж на икономиката 
на България и на ЕС като че ли ще отложат дълго чакания подем.  
 
Заглавие: Така чаканият растеж  
Подзаглавие: Инфраструктурните обекти, "Южен поток" и санирането на жилищни и 
обществени сгради ще бъдат основната движеща сила на сектора през тази година  
Автор: Лили ГРАНИЦКА  
Текст: Строителството влезе в спиралата на песимизма и вече четвърта година търси пътя към 
възстановяването. Политическата несигурност и прогнозите за слаб растеж на икономиката на 
България и на ЕС като че ли ще отложат дълго чакания подем.  
Отрасълът формира 5,1% от БВП и 5,9% от брутната добавена стойност на страната със 17 300 
фирми, в които работят около 140 хил. души по предварителни данни на НСИ за 2012 г. 
Динамиката в сектора през изминалата година беше разнопосочна - слаб растеж през 2. и 3. 
тримесечие и спад през останалите две доведоха до отрицателен резултат от 0,8% на годишна 
база. Все пак на фона на двуцифрения спад от предишните три години тези данни дават 
надежда, че секторът се е оттласнал от дъното. Позитивен сигнал е и фактът, че 
произведената строителна продукция остава на относително стабилни нива от 12 млрд. лв. 
през последните три години. Основната причина за това е гражданското строителство, което 
дава малко повече от половината от произведената продукция, сочат данните на НСИ.  
Инфраструктурното строителство ще остане движещата сила и през тази година главно заради 
европейските фондове, откъдето идват 80% от средствата. Заложените пари в бюджета от тях 
са малко над 4 млрд. лв., от които 900 млн. лв. са националното съфинансиране. От тях близо 
половината са планирани да бъдат разплатени по ОП "Регионално развитие". Извън 
европрограмите държавата е заложила да изхарчи за капиталови разходи 923 млн. лв. през 
тази година, което е с 20 млн. лв. повече спрямо 2012 г.  
Големият проект, който строителите чакат с нетърпение, е газопроводът "Южен поток" през 
нашата територия. Обещанията са изграждането му да започне до средата на годината. 
Прогнозните данни са, че българският участък ще струва около 6 млрд. евро. Това ще даде 
работа на малките фирми по протежение на трасето в икономически по-изостаналата Северна 
България.  
След бума на ваканционните имоти и жилищата в големите градове при сградното 
строителство новата магическа дума е "енергийна ефективност". През пролетта се очаква да 
започне обновлението на 168 държавни и общински сгради за 70 млн. лв. със средства от фонд 
"Козлодуй". Първият старт на реалното обновление на домовете на хората е насрочен за 
лятото, но засега подписаните договори са единици и ресурсът от 45 млн. лв. от европейските 
фондове по-скоро ще остане за 2014 г. Слаб е интересът и на бизнеса към схемата за 
енергийна ефективност на предприятията по "Конкурентоспособност", където 300 млн. лв. 
чакат да бъдат усвоени.  
Макар че през миналата година за първи път от 2008 г. беше регистриран малък ръст на 
чуждите инвестиции (1,4 млрд. евро спрямо малко над 1 млрд. евро за 2011 г.), частните 
капитали като че ли подминават сградното строителство. Тенденцията ще се запази поне 
докато построените десетки офис сгради не намерят наематели. Свитото потребление и 
ниските доходи пък замразиха изграждането на редица търговски обекти извън столицата. При 
жилищното строителство, където спадът стигна до 65% спрямо пиковата 2008 г., все още няма 
признаци за съживяване. В същото време се появяват сигнали за изчерпване на жилищата до 
40 хил. евро в София, раздвижиха се и продажбите в морските курорти. Благодарение на 
руските купувачи беше отчетен дори ръст от над 20% при ваканционните жилища през 2012 г. 
на годишна база, по данни на агенции за имоти. "При жилищното строителство като че ли има 
леко съживяване, което се дължи основно на руските граждани, които купуват в курортите и 
големите градове. Има и български купувачи, но те все още са малко. Безспорно нивото от 2008 
г. няма да се върне никога. За пет години то се е сринало с 80%. Ако възвърнем поне 
половината от спада, ще бъде добре", коментира председателят на Камарата на строителите 
Светослав Глосов.  
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В трудните години оцеляха най-силните и подготвените. По данни на Строителната камара на 
около стотина фирми се дължи около 65% от оборота в сектора. За малкия и средния бизнес 
утехата е да работи като подизпълнител и да се състезава в жестока конкуренция за по-
малките поръчки на общините. Със сигурност кризата подейства прочистващо на бранша от 
случайни играчи като лекари, адвокати, брокери и други, които бяха регистрирали строителни 
фирми в годините на бума. От над 8000 днес 4286 компании са останали в централния 
професионален регистър на Камарата на строителите.  
Междуфирмената задлъжнялост остава един от най-сериозните проблеми, които спъват 
развитието на бранша. Просрочените задължения на държавата към бизнеса, които възлизат 
на над 284 млн. лв. към края на 2012 а., също са пречка за развитието му.  
Нагласените обществени поръчки са другото, което мори малките и средните компании в 
строителството. Анализът на браншовата камара показва, че около една трета от тях са с 
насочващи условия за конкретна фирма. "Това, че намаляха обемите, е само едната беда. По-
голямата е, че конкурсите целенасочено се обявяваха и провеждаха така, че да бъдат 
печелени от тесен кръг фирми", убеден е Велин Терзиев, заместник-председател на 
Строителната камара и вицепрезидент на международната строителна организация FIEC. 
Според него по този начин "се прави груб опит да се монополизира браншът". Това става чрез 
окрупняването на обществените поръчки и залагането на прекомерни изисквания за оборотни 
средства, приходи, достъп до финансиране, определена техника, поемане на рискове, 
наличието на различни сертификати и т.н. "Това са най-вече дискриминационни условия за 
малките и средните дружества. Става така, че колеги, които са изграждали атомната централа 
"Козлодуй", не могат да участват в обществена поръчка дори за детска площадка", изтъква 
Велин Терзиев. Едно от предложенията на Строителната камара е свързано със засилване на 
предварителния контрол при провеждането на поръчките. Веднага след отварянето на 
тръжните предложения те трябва да бъдат публикувани в интернет. Публичността ще 
гарантира прозрачност и справедливост, смятат от камарата.  
Изгодното кредитиране все още липсва за строителите. Анализът на браншовата камара сочи, 
че са се повишили лихвените проценти по вече подписани договори, което налага представяне 
на допълнително обезпечение по споразуменията. За да увеличат портфейла си и да 
диверсифицират рисковете, големите български строители направиха успешни опити с 
излизане на чужди пазари. Като начало стъпиха в съседни страни, а сега погледите са 
отправени на Изток и към Германия. Отварянето на европейските пазари на труда през 2014 г. 
пък е шанс за хилядите строители за работа в Европа. По данни на Строителната камара 
безработните в сектора са 120 хил. души. Търсенето на пазари в трети страни трябва да стане 
държавна политика, смятат от камарата.  
Другите възможности за растеж са публично-частното партньорство и привличането на чужди 
инвеститори. Засега обаче те остават в сферата на добрите пожелания, както и надеждите 
наред с макроикономическата стабилност и ниските данъци следващият кабинет да направи и 
промените, които да осигурят по-добра бизнес среда.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 06.04.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vasilev-bylgariia-moje-da-stane-vhodnata-vrata-
na-kitai-za-evropa,149300/  
Брой думи: 351  
 
 
Резюме: Логистиката има шанс да се превърне един от двигателите на българската икономика, 
прогнозира в предаването „Седмицата” на Дарик радио, служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Василев: България може да стане входната врата на Китай за Европа  
Подзаглавие: Служебният икономически министър вижда логистиката като един от 
двигателите на българската икономика  
Автор:  
Текст: Логистиката има шанс да се превърне един от двигателите на българската икономика, 
прогнозира в предаването „Седмицата” на Дарик радио, служебният министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев.  
По негови думи страната ни може да се превърне във входната врата на Китай и Азия към 
Европа, защото европейските летища са запълнили капацитета си. Той отрече обвиненията, че 
така отново се съсредоточаваме върху производство с ниска добавена стойност и българите 
просто ще опаковат или сглобяват азиатските продукти.  
Покрай логистичните паркове има възможност да се надграждат услуги с много висока 
добавена стойност, важно е първо да осигурим логистичния поток, смята още Василев.  
Василев обясни още, че в момента секторът на технологиите и производството на електроника 
се е „изстрелял” – български фирми произвеждат различни високо технологични продукти, 
които са без аналог на световния пазар.  
Те на този етап нямат досег с държавата, но тя може да помогне много.  
Едно от нещата в тази насока например е изграждането на лаборатория за сертифициране на 
електрониката по стандарта СЕ. В момента, макар и част от ЕС, в България подобна 
лаборатория липсва и българските компании трябва да изпращат своите продукти в друга 
страна от общността, за да получат сертификат за качество.  
„Ето тук държавата може да помогне”, категоричен е Василев.  
Той призова отново малките и средните предприятия да се възползват от кредитите по 
програма JEREMIE 2, където средствата са в размер на 380 млн. евро, а лихвата е 
наполовина. Парите от заемите могат да се използват за текущи разходи.  
Събирателността е значително по-висока при плосък данък  
Хората си плащат данъците, когато има една ставка, а при увеличаване на данъците не съм 
сигурен дали имаме необходимия апарат да гарантира данъчната събираемост, смята още 
служебният министър. Той обясни, че е в подкрепа на плоския данък и защото трябва да бъде 
запазена предвидимостта на държавата.  
По отношение на сметките в офшорни зони, Василев беше категоричен, че те трябва да бъдат 
осветлени, защото трябва да се знае дали са платени данъците върху тези суми.  
Припомняме, че "теч" на данни показа собствениците на офшорни сметки, като очакванията са 
през следващата седмица да бъдат огласени и българските имена в списъка.  
По статията работи:  
Деляна Петкова  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vasilev-bylgariia-moje-da-stane-vhodnata-vrata-na-kitai-za-evropa,149300/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vasilev-bylgariia-moje-da-stane-vhodnata-vrata-na-kitai-za-evropa,149300/
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/podchiniava-li-se-energiiniiat-ni-pazar-na-
ikonomicheskata-logika,149301/  
Брой думи: 272  
 
 
Резюме: Енергийният пазар е силно изкривен – нормалната икономическа логика подсказва, че 
при свръхпроизводство, цените намаляват. Ситуацията в момента обаче не е така, коментира в 
„Седмицата” по Дарик радио служебният икономически министър Асен Василев.  
 
Заглавие: Подчинява ли се енергийният ни пазар на икономическата логика?  
Подзаглавие: При свръхпроизводство обикновено цените падат, смята служебният 
икономически министър Асен Василев  
Автор: Деляна Петкова  
Текст: Енергийният пазар е силно изкривен – нормалната икономическа логика подсказва, че 
при свръхпроизводство, цените намаляват. Ситуацията в момента обаче не е така, коментира в 
„Седмицата” по Дарик радио служебният икономически министър Асен Василев.  
Той обясни, че в момента не може да бъде направена промяна на цената за пренос на енергия 
и отхвърли коментарите на неговия предшественик Делян Добрев, че това може да стане с 
член 70 от Закона за енергетиката, който визира извънредни ситуации за сектора.  
Според тълкуванието на Василев след 3 месеца, когато сегашната ситуация с производството 
на електричество се нормализира, цената ще бъда върната и всички българи ще платят 
разликата и глобите. Служебният министър уточни още, че размерът на таксата е определена 
обективно от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), но доколко това 
решение е било правилно, отказа коментар.  
Преди броени дни синдикатите коментираха, че износът на енергия е възможност да бъде 
спасен въгледобивът. Василев обаче уточни, че в момента в целия регион има пълноводие на 
реките, а потреблението е свито навсякъде, заради кризата. Така че и пазарът в региона е 
много свит.  
Като друг проблем на енергетиката беше сочен и бумът на "зелените" технологии. Голяма част 
от тях обаче са изградени с банкови кредити, а от друга страна спирането на ТЕЦ-овете ще 
остави миньорите на улицата. По тази причина и служебният министър беше категоричен, че за 
намирането на баланса в системата се работи много внимателно. Василев допълни още, че 
промяната няма как да стане бързо.  
От 8 април в България ще пристигнат експерти от дирекциите "Енергетика" и 
"Конкурентоспособност" от Европейската комисия. Те ще изготвят прегледа на системата, 
стана ясно още от думите на служебния министър.  
По статията работи:  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/podchiniava-li-se-energiiniiat-ni-pazar-na-ikonomicheskata-logika,149301/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/podchiniava-li-se-energiiniiat-ni-pazar-na-ikonomicheskata-logika,149301/
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/news/article/149301/332.html  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: Енергийният пазар е силно изкривен – нормалната икономическа логика подсказва, че 
при свръхпроизводство, цените намаляват. Ситуацията в момента обаче не е така, коментира в 
„Седмицата” по Дарик радио служебният икономически министър Асен Василев.  
 
Заглавие: Подчинява ли се енергийният ни пазар на икономическата логика?  
Подзаглавие: При свръхпроизводство обикновено цените падат, смята служебният 
икономически министър Асен Василев  
Автор:  
Текст: Енергийният пазар е силно изкривен – нормалната икономическа логика подсказва, че 
при свръхпроизводство, цените намаляват. Ситуацията в момента обаче не е така, коментира в 
„Седмицата” по Дарик радио служебният икономически министър Асен Василев.  
Той обясни, че в момента не може да бъде направена промяна на цената за пренос на енергия 
и отхвърли коментарите на неговия предшественик Делян Добрев, че това може да стане с 
член 70 от Закона за енергетиката, който визира извънредни ситуации за сектора.  
Според тълкуванието на Василев след 3 месеца, когато сегашната ситуация с производството 
на електричество се нормализира, цената ще бъда върната и всички българи ще платят 
разликата и глобите. Служебният министър уточни още, че размерът на таксата е определена 
обективно от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), но доколко това 
решение е било правилно, отказа коментар.  
Преди броени дни синдикатите коментираха, че износът на енергия е възможност да бъде 
спасен въгледобивът. Василев обаче уточни, че в момента в целия регион има пълноводие на 
реките, а потреблението е свито навсякъде, заради кризата. Така че и пазарът в региона е 
много свит.  
Като друг проблем на енергетиката беше сочен и бумът на "зелените" технологии. Голяма част 
от тях обаче са изградени с банкови кредити, а от друга страна спирането на ТЕЦ-овете ще 
остави миньорите на улицата. По тази причина и служебният министър беше категоричен, че за 
намирането на баланса в системата се работи много внимателно. Василев допълни още, че 
промяната няма как да стане бързо.  
От 8 април в България ще пристигнат експерти от дирекциите "Енергетика" и 
"Конкурентоспособност" от Европейската комисия. Те ще изготвят прегледа на системата, 
стана ясно още от думите на служебния министър.  
По статията работи:  
Деляна Петкова  
 

http://investor.bg/news/article/149301/332.html


 

 

31 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 7

/4
/2

0
1
3

 

Дата: 06.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13560117  
Брой думи: 739  
 
 
Резюме: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви в „Седмицата“ на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев. Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се направят два 
извода. Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а 
вторият - че самото производство върви със забавени темпове. Заради ситуацията на 
намалено потребление и износ в момента се ограничават мощности, с изключение на ВЕЦ-
овете.  
 
Заглавие: Асен Василев: Няма как да изнасяме толкова ток, че да включим всички 
мощности  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви в „Седмицата“ на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев. Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се направят два 
извода. Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а 
вторият - че самото производство върви със забавени темпове. Заради ситуацията на 
намалено потребление и износ в момента се ограничават мощности, с изключение на ВЕЦ-
овете.  
Министърът бе категоричен, че водата от язовирите се използва за производство на 
електроенергия.  
За цената на тока  
Цената на тока вече е по-висока заради различните добавки и тя влезе в сила от 1 юли 
миналата година. През март се намериха резерви, но в момента това се атакува в съда, 
допълни Асен Василев. По думите му всяко непремерено решение би се отразило на цената. 
Асен Василев бе категоричен, че банковата система няма да пострада заради ограничаването 
на мощностите на ВЕИ производителите.  
„Ние не можем да тръгнем да затваряме мощности наляво и надясно, и да пренапрегнем 
системата. Важно е да стигнем до балансирана система“, категоричен бе Василев. По думите 
му балансът вероятно ще мине през затварянето на част от наличните мощности, 
преразглеждане на такса „пренос“ в дългосрочен план и чрез други мерки. Енергийният 
министър бе категоричен, че преструктурирането на енергетиката не може да стане с магическа 
пръчка или в краткосрочен план.  
За такса „пренос“  
В момента българският ток е „непродаваем“ заради такса „пренос“. На въпрос защо не се 
намали такса „пренос“, Василев отговори: „С подписа на един министър може да станат много 
неща, но аз няма да наруша закона“. По думите му в закона са указани възможностите, сред 
които опасност за режим на тока, каквато у нас няма; екологична опасност - каквато също няма; 
както и проблем с енергийната инфраструктура, което също не се случва. Освен това в закона е 
записано, че след приключване на критичната ситуация, се признават разходите - т.е. ако 
министърът подпише подобно решение, само ще отложи проблема за няколко месеца. „Тъй 
като ние нямаме парламент, сега денонощно работим с ДКЕВР, за да решим проблема в 
дългосрочен план“, заяви Василев. Той отказа да коментира дали такса „пренос“ е обективно 
сметната или не, но бе категоричен, че тя е такава, каквато е изчислена от ДКЕВР и в момента 
трябва да се съобразим с нея.  
България - вход за азиатски стоки към Европа  
България да стане вход за азиатски стоки към Европа, предложи Василев. По думите му около 
това може да се натрупат много сфери, които носят добавена стойност, свързана например с 
опаковане и транспортиране към крайната точка в Европа.  
По думите на Асен Василев в България има фирми, които могат да внедрят модерни 
технологии, както и такива, които изнасят за Европа. Именно те трябва да се презентират в 
Европа от една страна, а от друга - да споделят ноу-хау с други български компании.  
Малкият и средният бизнес трябва да се научат да работят в средата, която е в момента. В 
същото време те трябва да бъдат улеснени максимално, смята министър Василев. Той даде 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13560117
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пример с това, че когато има данъчна проверка в една малка фирма, тя спира да работи и се 
занимава с проверката, докато тя не приключи.  
Василев бе категоричен, че 41 млн. лева, които правителството осигури за еднократни помощи 
и осигуряване на заетост, ще влязат в икономиката и ще подпомогнат потреблението.  
Икономическият министър припомни, че за малкия и среден бизнес има добри възможности за 
осигуряване на ресурс по ДЖЕРЕМИ.  
Василев коментира, че по-бързото връщане на ДДС е добра възможност и е получил 
уверенията на финансовия министър Калин Христов, че приходите в хазната ще бъдат 
изпълнени.  
Асен Василев - „за“ плоския данък  
Плоският данък трябва да се запази, защото данъчната среда трябва да е предвидима, 
коментира още Асен Василев. По думите му в момента увеличаването на ставките няма да 
подпомогне икономиката, а и може да създаде проблеми със събираемостта.  
На въпрос защо на България не й се получава да бъде привлекателна за чуждите си капитали, 
въпреки че предлага много ниска данъчна тежест, Василев коментира, че това вече се случва. 
Той даде примера, че една от най-големите компании за безалкохолни напитки е преместила 
един от най-големите си центрове у нас, но не го е афиширала. „Да се върнем на основния 
въпрос - защо България не се ползва с доверието на Швейцария? Отговорът е, че ние имаме 
плосък данък около десет години. Нека остане още десет години и ще видим“, допълни 
Василев. По думите му има много депозити на чужди граждани у нас.  
DarikNews  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=655665  
Брой думи: 157  
 
 
Резюме: Благоевград. В три поредни дни Областен информационен център – Благоевград 
представи актуалните възможности по ОП „Конкурентоспособност“. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ 
- Пирин Теменужка Стамболиева, управител на центърът. С проведената в Сандански 
информационна среща на тема „Актуални възможности по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, екипът на Областен информационен център– Благоевград завърши 
втория тур от информационни срещи в областта.В три поредни дни –представители на 
общински администрации, неправителствени организации, училища и бизнес от Благоевград, 
Симитли, Гоце Делчев, Банско, Разлог, Якоруда, Белица, Сатовча, Хаджидимово, Гърмен, 
Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич, имаха възможност да се запознаят с двете отворени 
към момента схеми на оперативната програма – „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и 
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България“. „На организираните от Областен 
информационен център-Благоевград срещи присъстващите имаха възможност да получат не 
само необходимата им информация за кандидатстване и основните характеристики по 
процедурите, но и да обменят добри практики, нови идеи, да поставят въпроси, и да дискутират 
бъдещите си инициативи”, допълни още Теменужка Стамболиева.  
 
Заглавие: В три поредни дни Областен информационен център – Благоевград представи 
актуалните възможности по ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Лора КАЛЧЕВА  
Текст: Благоевград. В три поредни дни Областен информационен център – Благоевград 
представи актуалните възможности по ОП „Конкурентоспособност“. Това каза за Радио 
‘‘Фокус’’ - Пирин Теменужка Стамболиева, управител на центърът. С проведената в Сандански 
информационна среща на тема „Актуални възможности по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, екипът на Областен информационен център– Благоевград завърши 
втория тур от информационни срещи в областта.В три поредни дни –представители на 
общински администрации, неправителствени организации, училища и бизнес от Благоевград, 
Симитли, Гоце Делчев, Банско, Разлог, Якоруда, Белица, Сатовча, Хаджидимово, Гърмен, 
Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич, имаха възможност да се запознаят с двете отворени 
към момента схеми на оперативната програма – „Енергийна ефективност и зелена 
икономика“ и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“. „На организираните от 
Областен информационен център-Благоевград срещи присъстващите имаха възможност да 
получат не само необходимата им информация за кандидатстване и основните характеристики 
по процедурите, но и да обменят добри практики, нови идеи, да поставят въпроси, и да 
дискутират бъдещите си инициативи”, допълни още Теменужка Стамболиева.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=655665
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/192284  
Брой думи: 729  
 
 
Резюме: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Според него от 
ниското потребление на ток в страната могат да се направят два извода. Първият е, че 
енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а вторият - че самото 
производство върви със забавени темпове. Заради ситуацията на намалено потребление и 
износ в момента се ограничават мощности, с изключение на ВЕЦ-овете.Министърът бе 
категоричен, че водата от язовирите се използва за производство на електроенергия.  
 
Заглавие: Асен Василев: С ДКЕВР работим денонощно по цената на тока  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Според него от 
ниското потребление на ток в страната могат да се направят два извода. Първият е, че 
енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а вторият - че самото 
производство върви със забавени темпове. Заради ситуацията на намалено потребление и 
износ в момента се ограничават мощности, с изключение на ВЕЦ-овете.Министърът бе 
категоричен, че водата от язовирите се използва за производство на електроенергия.  
Цената на тока вече е по-висока заради различните добавки и тя влезе в сила от 1 юли 
миналата година. През март се намериха резерви, но в момента това се атакува в съда, 
допълни пред Дарик радио Асен Василев. По думите му всяко непремерено решение би се 
отразило на цената. Асен Василев бе категоричен, че банковата система няма да пострада 
заради ограничаването на мощностите на ВЕИ производителите.  
„Ние не можем да тръгнем да затваряме мощности наляво и надясно, и да пренапрегнем 
системата. Важно е да стигнем до балансирана система", категоричен бе Василев. По думите 
му балансът вероятно ще мине през затварянето на част от наличните мощности, 
преразглеждане на такса „пренос" в дългосрочен план и чрез други мерки. Енергийният 
министър бе категоричен, че преструктурирането на енергетиката не може да стане с магическа 
пръчка или в краткосрочен план.  
В момента българският ток е „непродаваем" заради такса „пренос". На въпрос защо не се 
намали такса „пренос", Василев отговори: „С подписа на един министър може да станат много 
неща, но аз няма да наруша закона". По думите му в закона са указани възможностите, сред 
които опасност за режим на тока, каквато у нас няма; екологична опасност - каквато също няма; 
както и проблем с енергийната инфраструктура, което също не се случва. Освен това в закона е 
записано, че след приключване на критичната ситуация, се признават разходите - т.е. ако 
министърът подпише подобно решение, само ще отложи проблема за няколко месеца. „Тъй 
като ние нямаме парламент, сега денонощно работим с ДКЕВР, за да решим проблема в 
дългосрочен план", заяви Василев. Той отказа да коментира дали такса „пренос" е обективно 
сметната или не, но бе категоричен, че тя е такава, каквато е изчислена от ДКЕВР и в момента 
трябва да се съобразим с нея.  
България - вход за азиатски стоки към Европа  
България да стане вход за азиатски стоки към Европа, предложи Василев. По думите му около 
това може да се натрупат много сфери, които носят добавена стойност, свързана например с 
опаковане и транспортиране към крайната точка в Европа.  
По думите на Асен Василев в България има фирми, които могат да внедрят модерни 
технологии, както и такива, които изнасят за Европа. Именно те трябва да се презентират в 
Европа от една страна, а от друга - да споделят ноу-хау с други български компании.  
Малкият и средният бизнес трябва да се научат да работят в средата, която е в момента. В 
същото време те трябва да бъдат улеснени максимално, смята министър Василев. Той даде 
пример с това, че когато има данъчна проверка в една малка фирма, тя спира да работи и се 
занимава с проверката, докато тя не приключи.  
Василев бе категоричен, че 41 млн. лева, които правителството осигури за еднократни помощи 
и осигуряване на заетост, ще влязат в икономиката и ще подпомогнат потреблението.  

http://www.blitz.bg/news/article/192284
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Икономическият министър припомни, че за малкия и среден бизнес има добри възможности за 
осигуряване на ресурс по ДЖЕРЕМИ.  
Василев коментира, че по-бързото връщане на ДДС е добра възможност и е получил 
уверенията на финансовия министър Калин Христов, че приходите в хазната ще бъдат 
изпълнени.  
Асен Василев - „за" плоския данък  
Плоският данък трябва да се запази, защото данъчната среда трябва да е предвидима, 
коментира още Асен Василев. По думите му в момента увеличаването на ставките няма да 
подпомогне икономиката, а и може да създаде проблеми със събираемостта.  
На въпрос защо на България не й се получава да бъде привлекателна за чуждите си капитали, 
въпреки че предлага много ниска данъчна тежест, Василев коментира, че това вече се случва. 
Той даде примера, че една от най-големите компании за безалкохолни напитки е преместила 
един от най-големите си центрове у нас, но не го е афиширала. „Да се върнем на основния 
въпрос - защо България не се ползва с доверието на Швейцария? Отговорът е, че ние имаме 
плосък данък около десет години. Нека остане още десет години и ще видим", допълни 
Василев. По думите му има много депозити на чужди граждани у нас./БЛИЦ  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1355477  
Брой думи: 720  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични 
мощности, заяви пред Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев.  
 
Заглавие: Василев: Няма как да изнасяме толкова ток, че да включим всички мощности  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични 
мощности, заяви пред Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев.  
Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се направят два извода. 
Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а вторият - че 
самото производство върви със забавени темпове. Заради ситуацията на намалено 
потребление и износ в момента се ограничават мощности, с изключение на ВЕЦ-овете.  
Министърът бе категоричен, че водата от язовирите се използва за производство на 
електроенергия.За цената на тока той посочи, че е тя е че е по-висока заради различните 
добавки и тя влезе в сила от 1 юли миналата година. През март се намериха резерви, но в 
момента това се атакува в съда, допълни Асен Василев. По думите му всяко непремерено 
решение би се отразило на цената. Той бе категоричен, че банковата система няма да 
пострада заради ограничаването на мощностите на ВЕИ производителите.  
„Ние не можем да тръгнем да затваряме мощности наляво и надясно, и да пренапрегнем 
системата. Важно е да стигнем до балансирана система", категоричен бе Василев. По думите 
му балансът вероятно ще мине през затварянето на част от наличните мощности, 
преразглеждане на такса „пренос" в дългосрочен план и чрез други мерки. Енергийният 
министър бе категоричен, че преструктурирането на енергетиката не може да стане с магическа 
пръчка или в краткосрочен план.  
В момента българският ток е „непродаваем" заради такса „пренос". На въпрос защо не се 
намали такса „пренос", Василев отговори: „С подписа на един министър може да станат много 
неща, но аз няма да наруша закона". По думите му в закона са указани възможностите, сред 
които опасност за режим на тока, каквато у нас няма; екологична опасност - каквато също няма; 
както и проблем с енергийната инфраструктура, което също не се случва. Освен това в закона е 
записано, че след приключване на критичната ситуация, се признават разходите - т.е. ако 
министърът подпише подобно решение, само ще отложи проблема за няколко месеца. „Тъй 
като ние нямаме парламент, сега денонощно работим с ДКЕВР, за да решим проблема в 
дългосрочен план", заяви Василев. Той отказа да коментира дали такса „пренос" е обективно 
сметната или не, но бе категоричен, че тя е такава, каквато е изчислена от ДКЕВР и в момента 
трябва да се съобразим с нея.  
България да стане вход за азиатски стоки към Европа, предложи Василев. По думите му около 
това може да се натрупат много сфери, които носят добавена стойност, свързана например с 
опаковане и транспортиране към крайната точка в Европа.  
По думите на Асен Василев в България има фирми, които могат да внедрят модерни 
технологии, както и такива, които изнасят за Европа. Именно те трябва да се презентират в 
Европа от една страна, а от друга - да споделят ноу-хау с други български компании.  
Малкият и средният бизнес трябва да се научат да работят в средата, която е в момента. В 
същото време те трябва да бъдат улеснени максимално, смята министър Василев. Той даде 
пример с това, че когато има данъчна проверка в една малка фирма, тя спира да работи и се 
занимава с проверката, докато тя не приключи.  
Василев бе категоричен, че 41 млн. лева, които правителството осигури за еднократни помощи 
и осигуряване на заетост, ще влязат в икономиката и ще подпомогнат потреблението.  
Икономическият министър припомни, че за малкия и среден бизнес има добри възможности за 
осигуряване на ресурс по ДЖЕРЕМИ.  
Василев коментира, че по-бързото връщане на ДДС е добра възможност и е получил 
уверенията на финансовия министър Калин Христов, че приходите в хазната ще бъдат 
изпълнени.  

http://www.cross.bg/1355477
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Плоският данък трябва да се запази, защото данъчната среда трябва да е предвидима, 
коментира още Асен Василев. По думите му в момента увеличаването на ставките няма да 
подпомогне икономиката, а и може да създаде проблеми със събираемостта.  
На въпрос защо на България не й се получава да бъде привлекателна за чуждите си капитали, 
въпреки че предлага много ниска данъчна тежест, Василев коментира, че това вече се случва. 
Той даде примера, че една от най-големите компании за безалкохолни напитки е преместила 
един от най-големите си центрове у нас, но не го е афиширала. „Да се върнем на основния 
въпрос - защо България не се ползва с доверието на Швейцария? Отговорът е, че ние имаме 
плосък данък около десет години. Нека остане още десет години и ще видим", допълни 
Василев. По думите му има много депозити на чужди граждани у нас.  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news.php?id=13560270&nt=10  
Брой думи: 760  
 
 
Резюме: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви в „Седмицата" на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев.  
 
Заглавие: Василев: Няма как да изнасяме толкова ток, че да включим всички мощности  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви в „Седмицата" на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев.  
Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се направят два извода. 
Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а вторият - че 
самото производство върви със забавени темпове.  
Ние нямаме нормален пазар, ние имаме изкривен пазар, заяви още министър Асен Василев. 
Договорите в енергетиката ще се отворят, каза отново той.  
Заради ситуацията на намалено потребление и износ в момента се ограничават мощности, с 
изключение на ВЕЦ-овете. Министърът бе категоричен, че водата от язовирите се използва за 
производство на електроенергия.  
За цената на тока  
Цената на тока вече е по-висока заради различните добавки и тя влезе в сила от 1 юли 
миналата година. През март се намериха резерви, но в момента това се атакува в съда, 
допълни Асен Василев. По думите му всяко непремерено решение би се отразило на цената. 
Асен Василев бе категоричен, че банковата система няма да пострада заради ограничаването 
на мощностите на ВЕИ производителите.  
„Ние не можем да тръгнем да затваряме мощности наляво и надясно, и да пренапрегнем 
системата. Важно е да стигнем до балансирана система", категоричен бе Василев. По думите 
му балансът вероятно ще мине през затварянето на част от наличните мощности, 
преразглеждане на такса „пренос" в дългосрочен план и чрез други мерки. Енергийният 
министър бе категоричен, че преструктурирането на енергетиката не може да стане с магическа 
пръчка или в краткосрочен план.  
За такса „пренос"  
В момента българският ток е непродаваем заради такса „пренос". На въпрос защо не се намали 
такса „пренос", Василев отговори: „С подписа на един министър може да станат много неща, но 
аз няма да наруша закона".  
По думите му в закона са указани възможностите, сред които опасност за режим на тока, 
каквато у нас няма; екологична опасност - каквато също няма; както и проблем с енергийната 
инфраструктура, което също не се случва. Освен това в закона е записано, че след 
приключване на критичната ситуация, се признават разходите - т.е. ако министърът подпише 
подобно решение, само ще отложи проблема за няколко месеца.  
„Тъй като ние нямаме парламент, сега денонощно работим с ДКЕВР, за да решим проблема в 
дългосрочен план", заяви Василев. Той отказа да коментира дали такса „пренос" е обективно 
сметната или не, но бе категоричен, че тя е такава, каквато е изчислена от ДКЕВР и в момента 
трябва да се съобразим с нея.  
България - вход за азиатски стоки към Европа  
България да стане вход за азиатски стоки към Европа, предложи Василев. По думите му около 
това може да се натрупат много сфери, които носят добавена стойност, свързана например с 
опаковане и транспортиране към крайната точка в Европа.  
По думите на Асен Василев в България има фирми, които могат да внедрят модерни 
технологии, както и такива, които изнасят за Европа. Именно те трябва да се презентират в 
Европа от една страна, а от друга - да споделят ноу-хау с други български компании.  
Малкият и средният бизнес трябва да се научат да работят в средата, която е в момента. В 
същото време те трябва да бъдат улеснени максимално, смята министър Василев. Той даде 
пример с това, че когато има данъчна проверка в една малка фирма, тя спира да работи и се 
занимава с проверката, докато тя не приключи.  

http://dnes.dir.bg/news.php?id=13560270&nt=10
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Василев бе категоричен, че 41 млн. лева, които правителството осигури за еднократни помощи 
и осигуряване на заетост, ще влязат в икономиката и ще подпомогнат потреблението.  
Икономическият министър припомни, че за малкия и среден бизнес има добри възможности за 
осигуряване на ресурс по ДЖЕРЕМИ.  
Василев коментира, че по-бързото връщане на ДДС е добра възможност и е получил 
уверенията на финансовия министър Калин Христов, че приходите в хазната ще бъдат 
изпълнени.  
Асен Василев - „за" плоския данък  
Плоският данък трябва да се запази, защото данъчната среда трябва да е предвидима, 
коментира още Асен Василев. По думите му в момента увеличаването на ставките няма да 
подпомогне икономиката, а и може да създаде проблеми със събираемостта.  
На въпрос защо на България не й се получава да бъде привлекателна за чуждите си капитали, 
въпреки че предлага много ниска данъчна тежест, Василев коментира, че това вече се случва. 
Той даде примера, че една от най-големите компании за безалкохолни напитки е преместила 
един от най-големите си центрове у нас, но не го е афиширала.  
„Да се върнем на основния въпрос - защо България не се ползва с доверието на Швейцария? 
Отговорът е, че ние имаме плосък данък около десет години. Нека остане още десет години и 
ще видим", допълни Василев. По думите му има много депозити на чужди граждани у нас.  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-
%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-
%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-
%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-
%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-
%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-
%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8  
Брой думи: 719  
 
 
Резюме: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви пред Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Асен Василев: Няма как да изнасяме толкова ток, че да включим всички 
мощности  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви пред Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се направят два извода. 
Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а вторият - че 
самото производство върви със забавени темпове. Заради ситуацията на намалено 
потребление и износ в момента се ограничават мощности, с изключение на ВЕЦ-овете.  
Министърът бе категоричен, че водата от язовирите се използва за производство на 
електроенергия.За цената на тока той посочи, че е тя е че е по-висока заради различните 
добавки и тя влезе в сила от 1 юли миналата година. През март се намериха резерви, но в 
момента това се атакува в съда, допълни Асен Василев. По думите му всяко непремерено 
решение би се отразило на цената. Той бе категоричен, че банковата система няма да 
пострада заради ограничаването на мощностите на ВЕИ производителите.  
„Ние не можем да тръгнем да затваряме мощности наляво и надясно, и да пренапрегнем 
системата. Важно е да стигнем до балансирана система", категоричен бе Василев. По думите 
му балансът вероятно ще мине през затварянето на част от наличните мощности, 
преразглеждане на такса „пренос" в дългосрочен план и чрез други мерки. Енергийният 
министър бе категоричен, че преструктурирането на енергетиката не може да стане с магическа 
пръчка или в краткосрочен план.  
В момента българският ток е „непродаваем" заради такса „пренос". На въпрос защо не се 
намали такса „пренос", Василев отговори: „С подписа на един министър може да станат много 
неща, но аз няма да наруша закона". По думите му в закона са указани възможностите, сред 
които опасност за режим на тока, каквато у нас няма; екологична опасност - каквато също няма; 
както и проблем с енергийната инфраструктура, което също не се случва. Освен това в закона е 
записано, че след приключване на критичната ситуация, се признават разходите - т.е. ако 
министърът подпише подобно решение, само ще отложи проблема за няколко месеца. „Тъи? 
като ние нямаме парламент, сега денонощно работим с ДКЕВР, за да решим проблема в 
дългосрочен план", заяви Василев. Той отказа да коментира дали такса „пренос" е обективно 
сметната или не, но бе категоричен, че тя е такава, каквато е изчислена от ДКЕВР и в момента 
трябва да се съобразим с нея.  
България да стане вход за азиатски стоки към Европа, предложи Василев. По думите му около 
това може да се натрупат много сфери, които носят добавена стойност, свързана например с 
опаковане и транспортиране към крайната точка в Европа.  
По думите на Асен Василев в България има фирми, които могат да внедрят модерни 
технологии, както и такива, които изнасят за Европа. Именно те трябва да се презентират в 
Европа от една страна, а от друга - да споделят ноу-хау с други български компании.  
Малкият и средният бизнес трябва да се научат да работят в средата, която е в момента. В 
същото време те трябва да бъдат улеснени максимално, смята министър Василев. Тои? даде 
пример с това, че когато има данъчна проверка в една малка фирма, тя спира да работи и се 
занимава с проверката, докато тя не приключи.  
Василев бе категоричен, че 41 млн. лева, които правителството осигури за еднократни помощи 
и осигуряване на заетост, ще влязат в икономиката и ще подпомогнат потреблението.  

http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/458900/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8
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Икономическият министър припомни, че за малкия и среден бизнес има добри възможности за 
осигуряване на ресурс по ДЖЕРЕМИ.  
Василев коментира, че по-бързото връщане на ДДС е добра възможност и е получил 
уверенията на финансовия министър Калин Христов, че приходите в хазната ще бъдат 
изпълнени.  
Плоският данък трябва да се запази, защото данъчната среда трябва да е предвидима, 
коментира още Асен Василев. По думите му в момента увеличаването на ставките няма да 
подпомогне икономиката, а и може да създаде проблеми със събираемостта.  
На въпрос защо на България не й се получава да бъде привлекателна за чуждите си капитали, 
въпреки че предлага много ниска данъчна тежест, Василев коментира, че това вече се случва. 
Той даде примера, че една от най-големите компании за безалкохолни напитки е преместила 
един от най-големите си центрове у нас, но не го е афиширала. „Да се върнем на основния 
въпрос - защо България не се ползва с доверието на Швейцария? Отговорът е, че ние имаме 
плосък данък около десет години. Нека остане още десет години и ще видим", допълни 
Василев. По думите му има много депозити на чужди граждани у нас.  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.gramofona.com  
Връзка: http://gramofona.com/burgazlii-zad-granitsa/dve-burgaski-predpriyatiya-na-misiya-do-milano  
Брой думи: 359  
 
 
Резюме: Две бургаски предприятия от мебелната промишленост ще участват в търговска 
мисия до Милано от 8 до 11 април 2013 г. Посещението е организирано от агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Двете бургаски фирми са „Морато 
мебел” ООД – Бургас (производство на мебели за дома, търговско, офис, хотелско 
обзавеждане) и „Сияна мебел” ООД – Каблешково (производство на мека мебел, обзавеждане 
за дома, офиси, хотели и заведения).  
 
Заглавие: Две бургаски предприятия на мисия до Милано  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Две бургаски предприятия от мебелната промишленост ще участват в търговска мисия 
до Милано от 8 до 11 април 2013 г. Посещението е организирано от агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП). Двете бургаски фирми са „Морато мебел” ООД – 
Бургас (производство на мебели за дома, търговско, офис, хотелско обзавеждане) и „Сияна 
мебел” ООД – Каблешково (производство на мека мебел, обзавеждане за дома, офиси, хотели 
и заведения).  
В състава на търговската мисия са включени представителите на още 13 български 
предприятия: „Валинор” ООД – Пловдив (дизайн и производство на мека мебел), „Виденов 
Груп” ООД – Ямбол (производство на мебели за дома и офиса), „Геномакс” ООД – София 
(производство на подматрачни рамки), „Господинов и синове” ООД – Добрич (производство на 
тръбна и корпусна мебел), „Еврика комерс” ООД - Габрово (производство на луксозни 
класически и ретро мебели от масив - дъб, череша, бук, липа), „Зора Стил” ООД – София 
(производство на мебели за дома и бизнеса), „Кан Учтехспорт – България” ООД – Ямбол 
(производство и търговия с тръбни корпусни, тапицирани мебели и спортно оборудване за 
училища), „Колорадо – Благой Ангелов” ЕТ – Пазарджик (производство и търговия с мебели за 
дома), „Лука” ООД – Раковски (дървообработване, производство на мебели и аксесоари за 
мебели), „Мебели Камбо” ООД – Хасково (производство на матраци, мека мебел, тапицирани 
легла), „Мипа” ООД – Шумен (производство на мебели за дома, търговско и офис 
обзавеждане), „Тръбна мебел” ООД – Добрич (производство и търговия с тръбна мебел), „Хегра 
Д” ЕООД – Ямбол (производство на матраци, легла и спални за бита и хотелско обзавеждане).  
Програмата на търговската мисия включва провеждане на официална среща между 
българската бизнес делегация и италиански предприятия в Търговско-промишлената палата 
във Варезе, посещения на производствени бази на местни мебелни и дървопреработващи 
фирми и на международно мебелно изложение ISALONI в Милано. За българските мениджъри, 
участващи в търговската мисия, са предварително организирани двустранни срещи с 
представителите на предприятия членове на Асоциацията за италиански дизайн.  
Търговската мисия до Милано, Италия, се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  
Снимка: http://www.daznaeshkak.com  
Автор: Gramofona.com  
 

http://gramofona.com/burgazlii-zad-granitsa/dve-burgaski-predpriyatiya-na-misiya-do-milano
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/130041-асен-василев-няма-как-да-изнасяме-толкова-ток-че-
да-включим-всички-мощности.html  
Брой думи: 722  
 
 
Резюме: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви пред Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Асен Василев: Няма как да изнасяме толкова ток, че да включим всички 
мощности  
Подзаглавие: Плоският данък трябва да се запази, каза енергийният министър  
Автор:  
Текст: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви пред Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се направят два извода. 
Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно производство, а вторият - че 
самото производство върви със забавени темпове. Заради ситуацията на намалено 
потребление и износ в момента се ограничават мощности, с изключение на ВЕЦ-овете.  
Министърът бе категоричен, че водата от язовирите се използва за производство на 
електроенергия.За цената на тока той посочи, че е тя е че е по-висока заради различните 
добавки и тя влезе в сила от 1 юли миналата година. През март се намериха резерви, но в 
момента това се атакува в съда, допълни Асен Василев. По думите му всяко непремерено 
решение би се отразило на цената. Той бе категоричен, че банковата система няма да 
пострада заради ограничаването на мощностите на ВЕИ производителите.  
„Ние не можем да тръгнем да затваряме мощности наляво и надясно, и да пренапрегнем 
системата. Важно е да стигнем до балансирана система", категоричен бе Василев. По думите 
му балансът вероятно ще мине през затварянето на част от наличните мощности, 
преразглеждане на такса „пренос" в дългосрочен план и чрез други мерки. Енергийният 
министър бе категоричен, че преструктурирането на енергетиката не може да стане с магическа 
пръчка или в краткосрочен план.  
В момента българският ток е „непродаваем" заради такса „пренос". На въпрос защо не се 
намали такса „пренос", Василев отговори: „С подписа на един министър може да станат много 
неща, но аз няма да наруша закона". По думите му в закона са указани възможностите, сред 
които опасност за режим на тока, каквато у нас няма; екологична опасност - каквато също няма; 
както и проблем с енергийната инфраструктура, което също не се случва. Освен това в закона е 
записано, че след приключване на критичната ситуация, се признават разходите - т.е. ако 
министърът подпише подобно решение, само ще отложи проблема за няколко месеца. „Тъи? 
като ние нямаме парламент, сега денонощно работим с ДКЕВР, за да решим проблема в 
дългосрочен план", заяви Василев. Той отказа да коментира дали такса „пренос" е обективно 
сметната или не, но бе категоричен, че тя е такава, каквато е изчислена от ДКЕВР и в момента 
трябва да се съобразим с нея.  
България да стане вход за азиатски стоки към Европа, предложи Василев. По думите му около 
това може да се натрупат много сфери, които носят добавена стойност, свързана например с 
опаковане и транспортиране към крайната точка в Европа.  
По думите на Асен Василев в България има фирми, които могат да внедрят модерни 
технологии, както и такива, които изнасят за Европа. Именно те трябва да се презентират в 
Европа от една страна, а от друга - да споделят ноу-хау с други български компании.  
Малкият и средният бизнес трябва да се научат да работят в средата, която е в момента. В 
същото време те трябва да бъдат улеснени максимално, смята министър Василев. Тои? даде 
пример с това, че когато има данъчна проверка в една малка фирма, тя спира да работи и се 
занимава с проверката, докато тя не приключи.  
Василев бе категоричен, че 41 млн. лева, които правителството осигури за еднократни помощи 
и осигуряване на заетост, ще влязат в икономиката и ще подпомогнат потреблението.  
Икономическият министър припомни, че за малкия и среден бизнес има добри възможности за 
осигуряване на ресурс по ДЖЕРЕМИ.  
Василев коментира, че по-бързото връщане на ДДС е добра възможност и е получил 
уверенията на финансовия министър Калин Христов, че приходите в хазната ще бъдат 
изпълнени.  

http://www.novini.bg/news/130041-асен-василев-няма-как-да-изнасяме-толкова-ток-че-да-включим-всички-мощности.html
http://www.novini.bg/news/130041-асен-василев-няма-как-да-изнасяме-толкова-ток-че-да-включим-всички-мощности.html
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Плоският данък трябва да се запази, защото данъчната среда трябва да е предвидима, 
коментира още Асен Василев. По думите му в момента увеличаването на ставките няма да 
подпомогне икономиката, а и може да създаде проблеми със събираемостта.  
На въпрос защо на България не й се получава да бъде привлекателна за чуждите си капитали, 
въпреки че предлага много ниска данъчна тежест, Василев коментира, че това вече се случва. 
Той даде примера, че една от най-големите компании за безалкохолни напитки е преместила 
един от най-големите си центрове у нас, но не го е афиширала. „Да се върнем на основния 
въпрос - защо България не се ползва с доверието на Швейцария? Отговорът е, че ние имаме 
плосък данък около десет години. Нека остане още десет години и ще видим", допълни 
Василев. По думите му има много депозити на чужди граждани у нас.  
Автор: Валери Зайцев  
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Дата: 06.04.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/63271-trabva-da-stignem-do-balansirana-sistema-v-energetikata  
Брой думи: 741  
 
 
Резюме: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви в предаването „Седмицата" на Дарик радио министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев. Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се 
направят два извода. Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно 
производство, а вторият - че самото производство върви със забавени темпове. Заради 
ситуацията на намалено потребление и износ в момента се ограничават мощности, с 
изключение на ВЕЦ-овете.  
 
Заглавие: Трябва да стигнем до балансирана система в енергетиката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няма как да изнасяме толкова ток, колкото да натоварваме всички налични мощности, 
заяви в предаването „Седмицата" на Дарик радио министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев. Според него от ниското потребление на ток в страната могат да се 
направят два извода. Първият е, че енергетиката ни не е пригодена за енергоефективно 
производство, а вторият - че самото производство върви със забавени темпове. Заради 
ситуацията на намалено потребление и износ в момента се ограничават мощности, с 
изключение на ВЕЦ-овете.  
Министърът бе категоричен, че водата от язовирите се използва за производство на 
електроенергия.  
За цената на тока  
Цената на тока вече е по-висока заради различните добавки и тя влезе в сила от 1 юли 
миналата година. През март се намериха резерви, но в момента това се атакува в съда, 
допълни Асен Василев. По думите му всяко непремерено решение би се отразило на цената. 
Асен Василев бе категоричен, че банковата система няма да пострада заради ограничаването 
на мощностите на ВЕИ производителите.  
„Ние не можем да тръгнем да затваряме мощности наляво и надясно, и да пренапрегнем 
системата. Важно е да стигнем до балансирана система", категоричен бе Василев. По думите 
му балансът вероятно ще мине през затварянето на част от наличните мощности, 
преразглеждане на такса „пренос" в дългосрочен план и чрез други мерки. Енергийният 
министър бе категоричен, че преструктурирането на енергетиката не може да стане с магическа 
пръчка или в краткосрочен план.  
За такса „пренос"  
В момента българският ток е „непродаваем" заради такса „пренос". На въпрос защо не се 
намали такса „пренос", Василев отговори: „С подписа на един министър може да станат много 
неща, но аз няма да наруша закона". По думите му в закона са указани възможностите, сред 
които опасност за режим на тока, каквато у нас няма; екологична опасност - каквато също няма; 
както и проблем с енергийната инфраструктура, което също не се случва. Освен това в закона е 
записано, че след приключване на критичната ситуация, се признават разходите - т.е. ако 
министърът подпише подобно решение, само ще отложи проблема за няколко месеца. „Тъй 
като ние нямаме парламент, сега денонощно работим с ДКЕВР, за да решим проблема в 
дългосрочен план", заяви Василев. Той отказа да коментира дали такса „пренос" е обективно 
сметната или не, но бе категоричен, че тя е такава, каквато е изчислена от ДКЕВР и в момента 
трябва да се съобразим с нея.  
България - вход за азиатски стоки към Европа  
България да стане вход за азиатски стоки към Европа, предложи Василев. По думите му около 
това може да се натрупат много сфери, които носят добавена стойност, свързана например с 
опаковане и транспортиране към крайната точка в Европа.  
По думите на Асен Василев в България има фирми, които могат да внедрят модерни 
технологии, както и такива, които изнасят за Европа. Именно те трябва да се презентират в 
Европа от една страна, а от друга - да споделят ноу-хау с други български компании.  
Малкият и средният бизнес трябва да се научат да работят в средата, която е в момента. В 
същото време те трябва да бъдат улеснени максимално, смята министър Василев. Той даде 
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пример с това, че когато има данъчна проверка в една малка фирма, тя спира да работи и се 
занимава с проверката, докато тя не приключи.  
Василев бе категоричен, че 41 млн. лева, които правителството осигури за еднократни помощи 
и осигуряване на заетост, ще влязат в икономиката и ще подпомогнат потреблението.  
Икономическият министър припомни, че за малкия и среден бизнес има добри възможности за 
осигуряване на ресурс по ДЖЕРЕМИ.  
Василев коментира, че по-бързото връщане на ДДС е добра възможност и е получил 
уверенията на финансовия министър Калин Христов, че приходите в хазната ще бъдат 
изпълнени.  
Асен Василев - „за" плоския данък  
Плоският данък трябва да се запази, защото данъчната среда трябва да е предвидима, 
коментира още Асен Василев. По думите му в момента увеличаването на ставките няма да 
подпомогне икономиката, а и може да създаде проблеми със събираемостта.  
На въпрос защо на България не й се получава да бъде привлекателна за чуждите си капитали, 
въпреки че предлага много ниска данъчна тежест, Василев коментира, че това вече се случва. 
Той даде примера, че една от най-големите компании за безалкохолни напитки е преместила 
един от най-големите си центрове у нас, но не го е афиширала. „Да се върнем на основния 
въпрос - защо България не се ползва с доверието на Швейцария? Отговорът е, че ние имаме 
плосък данък около десет години. Нека остане още десет години и ще видим", допълни 
Василев. По думите му има много депозити на чужди граждани у нас.  
България  
 

 


