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Телевизии и радиостанции
Дата: 12.04.2013
Източник: ТВ Европа
Предаване: Под лупа
Място на материала:
Продължителност в мин.: 20
Брой думи: 2653
Резюме: Тема: Идеите на ГЕРБ и изборите
Гост: Ивайло Московски, бивш министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Водещ: Здравейте! Днес в предаването ще говорим за предизборни обещания, за състоянието
на транспортната инфраструктура, за проблемите в транспорта и в Българските държавни
железници. Наш гост в предаването днес е бившият министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски. Здравейте!
Ивайло Московски: Добър ден!
Водещ: Г-н Московски, на прага сме на една предизборна кампания с много неизвестни и
казвам това, защото действително засега не се знае какъв ще бъде резултатът от изборите.
Водещите политически сили вече обявиха своите предизборни платформи. Какво отличава
програмата на ГЕРБ от тези на другите конкурентни политически сили?
Ивайло Московски: Реализъм и честност към хората. Искам да бъда абсолютно ясен и точен в
това послание. Ние няма да се подлъжем по популистките обещания за брой работни места,
хиляди. Как ги изчисляват точно в тези обеми, не ми е ясно. Няма да обещаваме чудеса,
защото те не са възможни. Обещаваме единствено на хората да положим всички усилия да
осигурим допълнително работа и ключовата дума за нас е по-високи доходи чрез растеж.
Залагаме на това, защото това е реално, това е истинско и инвестициите в устойчиви,
устойчиви проекти с висока добавена стойност са истинските за нашата държава и за нашето
управление и въобще за нашата политика – дългосрочност на инвестициите, запазване на тази
финансова стабилност. Разбира се, пропуските, които имахме до голяма степен в социалната
сфера, ще бъдат наваксани.

Водещ: Здравейте! Днес в предаването ще говорим за предизборни обещания, за състоянието
на транспортната инфраструктура, за проблемите в транспорта и в Българските държавни
железници. Наш гост в предаването днес е бившият министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски. Здравейте!
Ивайло Московски: Добър ден!
Водещ: Г-н Московски, на прага сме на една предизборна кампания с много неизвестни и
казвам това, защото действително засега не се знае какъв ще бъде резултатът от изборите.
Водещите политически сили вече обявиха своите предизборни платформи. Какво отличава
програмата на ГЕРБ от тези на другите конкурентни политически сили?
Ивайло Московски: Реализъм и честност към хората. Искам да бъда абсолютно ясен и точен в
това послание. Ние няма да се подлъжем по популистките обещания за брой работни места,
хиляди. Как ги изчисляват точно в тези обеми, не ми е ясно. Няма да обещаваме чудеса,
защото те не са възможни. Обещаваме единствено на хората да положим всички усилия да
осигурим допълнително работа и ключовата дума за нас е по-високи доходи чрез растеж.
Залагаме на това, защото това е реално, това е истинско и инвестициите в устойчиви,
устойчиви проекти с висока добавена стойност са истинските за нашата държава и за нашето
управление и въобще за нашата политика – дългосрочност на инвестициите, запазване на тази
финансова стабилност. Разбира се, пропуските, които имахме до голяма степен в социалната
сфера, ще бъдат наваксани. Редица проекти са стартирани там. 32 млрд. Договорени вече от
Европа след 2014 г. за България. 25% от тях са за Социалния фонд, което означава
гарантирано, така, грижа за хората в неравностойно положение, най-слабите и уязвими
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Текст: Тема: Идеите на ГЕРБ и изборите
Гост: Ивайло Московски, бивш министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
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социални групи. Много, много конкретни и прагматични послания и идеи са заложени в нашата
програма. Така, така коментираната тема с разходите на населението за енергийни нужди го
решаваме чрез една национална стратегия за... тук ключовият израз е енергийна ефективност.
И досега функционираше, но се изискваше съфинансиране от хората, което не може, не
позволяваше да се, тази програма да се изпълни напълно. Но имаме концепция, имаме идея за
тази национална стратегия, която на 100% ще финансираме. Разбира се, след това ще бъде
възстановена частта съфинансиране в годините, може би следващите две или две години и
половина с усреднена стойност за последните 12 месеца. Но това ще позволи на хората още
веднага след извършване на тези обновления или т. нар. саниране сметките да паднат между
30 и 50%. Фонд „Регионално развитие” ще се погрижи за това, за жилищните сгради, а Фонд
„Конкурентоспособност” ще се погрижи за малките и средни предприятия и въобще,
производствените сгради.
Водещ: Искате да кажете, че те ще бъдат за сметка на държавата и на европейските фондове
и да кажем, бизнесът или пък гражданите няма да доплащат?
Ивайло Московски: Точно така. Концепцията ни е за усреднена сметка, която те са плащали
за последните 12 месеца. Ще продължат да я плащат за следващите, да кажем, две години, но
първоначалната инвестиция няма да им тежи, т. е. 100% ще получат финансиране за това.
Считаме, че допълнително, продължавайки процеса на газификация за битови нужди и нови
технологии в този ресор, ще доведе категорично, още броени месеци или най-много година
след стартиране на тази стратегия, до реални ефективни намалени сметки.
Водещ: Всички казват, че ще разкриват колкото се може повече работни места, ще акцентират
върху политиката на доходите. Това са все обещания, които са давани и не са нещо нечувано.
Но въпросът е как това ще се случи в условията на неотминала световна икономическа криза?
Ивайло Московски: Аз бих искал да кажа, че за голямо съжаление, наблюдавам сред голяма
част от опонентите елементи на тежка шизофрения. Нямам обяснение как така, на ангро, се
обещават 250 или 300 или колко и ще да са работни места.
Водещ: Хиляди имате предвид?
Ивайло Московски: Да, разбира се, хиляди. Както са я подкарали, имам чувството, че в скоро
време сигурно ще трябва и да внасяме работна ръка. Това са, разбира се, нереалистични
неща, абсолютно популистки. Ако го направят – разбира се, има механизми това да се случи –
това означава да се субсидира от държавата такава заетост, което ние считаме за
изключително вредно, тъй като ще вкара държавата в спирала, в която после няма да има
излизане.
Водещ: От друга страна, така...
Ивайло Московски: Държавата няма ангажимент да създава бизнес. Държавата има
ангажимент да създава условия бизнесът да генерира растеж, а чрез това и допълнителни
работни места и по-високи доходи.
Водещ: От друга страна, исках да Ви, така, запитам и да насоча натам разговора, вашите
конкуренти за влизане в следващия парламент казват, че ще отменят плоския данък и ще
въведат едно, така, стъпаловидно подоходно облагане. Как виждате тази идея?
Ивайло Московски: Абсолютно неприемлива. Ние считаме, че в момент на кризата ниската
ставка на плоския данък трябва да се запази. Пак казвам, това са елементи на тежка
шизофрения от тяхна страна, тъй като не само в това послание, което всъщност те въведоха,
като мярка, по време на „Тройната коалиция”, не само това послание, а въобще посланията
държавата да се намесва в правенето на бизнес граничи с глупостта. Те отричат редица неща,
които са полезни. Ние считаме, че точно в момент на криза трябва да се активира частният
бизнес, да участва, например концесиите. Самите те... Аз мога да изброя в сектор транспорт
Варна и Бургас, двете летища, те са ги дали на концесия, пристанище „Видин – Север”,
„Оряхово”, „Силистра” са дадени от тях на концесия. Ако концесията е лоша и мръсна дума, що
са го правили?
Водещ: добре тогава. Точно заговорихте вече за целите на ГЕРБ в транспортната
инфраструктура, изобщо в областта на транспорта в следващите четири години. Какви ще са
основните акценти в нея?
Ивайло Московски: Основните акценти са реализъм, прагматизъм и много работа. Това е,
което можем да обещаем на хората. Разбира се, ще положим всички усилия. Разбира се, ще
направим и доста важни неща в структурирането на администрацията. Идеята и г-н Борисов я
сподели на конференцията – идеята да се отделят две министерства самостоятелно. Едно на
енергетика, друго на електронното правителство. Да си фокусираме усилията, разбира се, в
тези важни сектори. Електронното управление, което между другото, видях вчера БСП едно към
едно са копирали от нашата програма. При положение че ангажимента за това изпълнение на
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проектите по електронно управление беше на Азер Меликов, изключително близкият до Сергей
Станишев човек в тяхното правителство, не виждам с какви очи декларират проекти, които
всъщност са имали възможност и харчили много повече пари от нас. В ден днешен са факт
двата най-големи проекта в сферата на електронното управление, които поставят базата и
платформата за надграждане – интегрирани публични регистри и електронна идентификация.
Те са готови, от нас направени. В тестови режим са в момента. От тук нататък всяка една
институция, електронно здравеопазване, електронни общини, електронно правителство и
електронно правосъдие и много други услуги, които биха могли да бъдат предложени по
електронен път на обществото, ще се надграждат върху тази платформа.
Водещ: През последните дни най, така, дискутираната тема бе състоянието на „Дунав мост”,
тъй като знаете, че той беше затворен за няколко дни, образуваха се опашки, имаше
напрежение. Защо се стигна до това състояние? Толкова ли е плачевно състоянието на този,
може би, най-стар мост между България и Румъния?
Ивайло Московски: Спекулациите относно това, че е правен ремонт, а сега се е получил този
дефект, са абсолютно неоснователни, тъй като ремонтът, който направихме, касаеше само
асфалтовата настилка. В момента проблемът е с бетонната плоча, тъй като е доста износена.
Така че там се предвижда една цялостна рехабилитация, която ще започне след пускането на
„Дунав мост 2”. Това показва колко са важни допълнително мостове между двете държави и по
река Дунав. „Дунав мост 2” го заварихме на 24-5% изпълнение, стартирал от 2004 г. проект.
Успяхме в рамките на нашия мандат да го завършим. Той е готов. В средата на май месец може
да бъде пуснат в експлоатация. Оскъпен от правителството на Станишев с повече от 50 млн.
Евро. Ние платихме сметката, както за... всъщност, за много проекти, които хората ни питат
защо не успяхте да реализирате голяма част от вашите политики, отговорът е точно този –
защото плащахме сметката на „Тройната коалиция”. Мога да ги изброя, те са познати на
обществото, но в сектор транспорт Ви казвам какво заварих. 840 млн. Дългове в БДЖ. Още
една дясна мярка от правителството на Станишев – либерализация на пощенските услуги.
Искат по-силна държава, а всъщност либерализират пощите. Да, много учудващо е това. Аз Ви
казвам, че те са... там, там витае чувството на шизофрения тотално. И мерки, които по никакъв
начин не правят държавата по-силна. Точно обратното, отслабват я. Така че в крайна сметка
нека хората да съдят по делата. Това, което успяхме да направим, сме го направили с много
усилия. Уверени сме и вярваме, а това се прави по цял свят в момент на криза се строи базова
инфраструктура, която е един от основните генератори на растеж. Косвено ще се усети от
хората със сигурност и вече се усеща на много места. Давам пример с град София, където съм
и номиниран. Но не само София, Бургас също е един такъв град. Когато се изгради
инфраструктура, това е една основа, от която се тръгва към растеж – няма безработица,
доходите са достатъчно прилични. Така че виждате какъв е ефектът от едно дългосрочно
управление на ГЕРБ.
Водещ: Добре. Да поговорим за проектите, които останаха нереализирани. Имаше намерение,
така, да се стартират още преди години, освен „Дунав мост 2”, който Вие заварихте и вече
казахте, че е завършен, още поне два моста над река Дунав и да се решат транспортните
проблеми между България и Румъния.
Ивайло Московски: Заложени са в стратегията и меморандума между двете държави още два
моста – Оряхово-Бекет и Силистра-Кълъраш. Изчаква се до новия програмен период. Ще
търсим европейско финансиране, тъй като самите мостови съоръжения да бъдат предложени
на концесия, там желание ще има със сигурност от частния бизнес. Остава ангажимент на
двете държави да инвестират в прилежащата инфраструктура. При нас Оряхово е
изключително тежка инвестиция да се направи прилежащата инфраструктура. От другата
страна пък при Кълъраш за Румъния е тежко, тъй като е заблатен теренът. И в момента, в
който получим разрешение да ги финансираме с европари, тези проекти ще стартират. Те са до
голяма степен подготвени, като идейни такива. Но по Дунава предстоят редица други проекти,
които са част от нашата „Дунавска стратегия”, съвместна. Включително подобряване на
корабоплаването. Изпълняваме в момента Речна информационна система. Тя също е в много
напреднала фаза. Общо взето всички проекти, които успяхме да ускорим, с изключително много
усилия ще бъдат факт. Някои от тях вече приключиха и ефекта от тях хората ще го усетят още
след година.
Водещ: Да поговорим…Да поговорим по болната тема БДЖ. Как ще бъде разсечен този възел
от проблеми? Защото така и не можахте, тъй като имаше стачка, после имаше много загуби.
Заговори се за продажба на "Товарни превози" и т. н.
Ивайло Московски: Както казах, държавните железници ги заварихме първо
непреструктурирани и с 840 млн. Дългове. Направихме сериозен план за преструктуриране.
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Започнахме да го осъществяваме. Всъщност, стачката беше породена поради това, че имахме
различия със синдикатите относно средствата, които трябва да се отделят за социални нужди
там, тъй като те товареха дружеството с още 50 млн. Годишно. В крайна сметка успяхме дори
доста тежко да намерим съгласие и да продължим напред по плана за преструктуриране.
Разбира се, и за периода, в който управлявахме, смея да твърдя, че от 840 задълженията
намаляха на 720, което считам, че е сериозен успех. Товарните превози, продължавам да
твърдя, че е изключително важно да бъдат приватизирани, защото това е единственият начин,
за да могат по някакъв начин да се удовлетворят кредиторите. Има един обаче морален
въпрос, който ние трябва да зададем към обществото, тъй като тези заеми са взимани от
предишните правителства, даже и преди „Тройната коалиция”, те не са държавно гарантирани.
Тоест, ако преструктурираме заемите и вземем нов, за да покрием тези задължения, всички
граждани на България трябва да са наясно, че това ще се плаща от данъкоплатците, което
според мен, би трябвало да бъде подложено на дискусия, защото не съм убеден, че всички
граждани на тази държава ще са склонни да плащат дълговете на тези неразумни политици от
миналото.
Водещ: Много Ви атакуваха за прословутите спални вагони от Турция. Кога ще влязат в
експлоатация?
Ивайло Московски: В момента се сертифицират. Мисля, че са на крайна фаза. Така че
вероятно до броени дни и те ще бъдат пуснати в експлоатация.
Водещ: Да поговорим и за модернизацията на железопътната мрежа. Това бе един от вашите
приоритети, докато бяхте министър. Докъде стигнаха строежите преди да напуснете
министерството?
Ивайло Московски: Не само аз, но въобще и Европейската комисия и много външни
наблюдатели са на мнение, че Oперативна програма "Транспорт” е може би най-успешната за
България. С много усилия успяхме да ускорим работата по проектите. Те са в железопътната
сфера. Знаете, магистралните проекти, метрото в София. Над 400 км железопътни линии се
модернизират, т. е параметрите ще са 160 – 200 км/ч, нови гари и вече нови условия, за когато
догодина започнем да усвояваме 600 млн. Лева, готови за нови влакове, съвсем различни
условия за предлагане на тази услуга, включително и облекчаване на пътния трафик, като без
проблеми могат тежкотоварни автомобили да се превозват между... транзитно преминаващи
през България върху влак. Сега не е възможно, тъй като средната скорост е 40 км/ч и това не е
конкурентна услуга. Но когато това стане факт, със сигурност ще облекчим и пътния трафик, от
по-малко пари ще има нужда за ремонт на пътища и по-ефективно използване на
железопътната... железопътния транспорт, като цяло. А програмата позволява 2014 г., на 1
януари 600 млн. Лева има готови за закупуване на нови влакове. Искрено се надявам, че до
тогава разумът ще надделее, преструктурирането ще продължи, защото в момента изпитвам
опасения, че се тръгва и в друга посока. Искрено се надявам да не е така. Преструктурирането
да продължи така, както беше стартирано. Разбира се, не сме си го измислили само ние. Това е
правено след дълги консултации и със Световна банка и с международни консултанти, които са
на доста високо ниво.
Водещ: Да поговорим и накрая на нашия разговор и за изборите, които... официалната
кампания ще започне след броени дни. Вие сте водач на листата в XXIII Многомандатен
избирателен район в София, където ще се изправите срещу Жельо Бойчев от БСП, Меглена
Кунева от "България за гражданите" и Иван Костов от ДПС. Според Вас, как ще се развие тази
кампания? Колко места ще вземе ГЕРБ в София или пък в национален мащаб?
Ивайло Московски: Надявам се позитивно, без черен PR, разумно и успешно за нас, разбира
се. Аз даже мисля да не използвам и много думи при срещите си с хората, а по-скоро ще водя
хората да им показвам свършеното от ГЕРБ от мандата на Бойко Борисов, като кмет и сега
продължаващия мандат на г-жа Фандъкова. Достатъчно е хората да видят. Всички си спомняте
какво беше околовръстното на София, какви бяха булевардите. Между другото, една справка
ще дам. Ако човешкият живот има някакво изражение в парична стойност, тогава мога да ви
кажа, че с 50% са намалели, благодарение на мерките на Министерство на транспорта заедно с
МВР, жертвите по пътищата, смъртните случаи, а и трайно инвалидизираните хора от такива
произшествия. Считаме, че това е изключително голям успех. А понеже знам, че човешкият
живот няма стойност, затова знам, че това е изключително ценно и полезно за хората – да се
намаляват и да продължи в тази посока тези произшествия. София е друг град. Просто,
извадете снимки на София от преди десет години и извадете сега. Той няма нищо общо. София
е в Топ3 на Европа по достъп и скорост на интернет. София е с може би най-доброто ниво
съотношение качество-цена и много други фактори, разбира се, в Европа. Археология.
Изключително модерно и съвременно съоръжение, полезно – 162 000 човека се возят на ден в
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метрото. Околовръстният ринг на София е в процес на изпълнение. Виждате как се, какви ползи
има това въобще за обществото град София. Почти няма безработица, доходите са съвсем
добри...
Водещ: Добре.
Ивайло Московски: ... бих казал повече от добри.
Водещ: Добре. Благодаря Ви за участието! Желая Ви успех в предстоящата кампания!
10.04.2013 г.
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Текст: Ако някой ви каже, че мечтите не се купуват, може и да е прав. Сигурно е обаче, че се
продават. И колкото по-големи са бизнес идеите, толкова по-ценни и по-бленувани са.
Пример за вече реализирана голяма компания-мечта е Telerik. Макар да е започнала като всяка
друга стартираща софтуерна фирма, вече е прославила България с разработките си. През 2008
г. привлича като свой инвеститор американския фонд за дялови инвестиции Summit Partners и
продължава да расте ускорено. Aко в момента трябва да ѝ се направи оценка на колко биха я
оценили инвеститорите, на база на пазарните условия нищо чудно тя да е не по-малко от
няколкостотин милиона лева, което я нарежда сред най-големите бизнеси в България.
Началото на Telerik обаче е по-скоро въпрос на много пот от страна на основателите и се
случва в една среда, предлагаща почти нулево финансиране за стартиращи компании. Или ако
обобщим - в началото на прехода просто в България няма пари за прохождащи иновативни
бизнеси.
Масово явлението беше дефицитно до миналата година. Тогава не частният сектор по
естествен път, а държавата изкуствено постави основите на една организирана
предприемаческа екосистема в страната. Началото бе с два фонда за инвестиции в
стартиращи компании (Eleven и LAUNCHub), създадени с европейски пари по инициативата
JEREMIE. Със своите 21 млн. евро те дадоха и продължават да осигуряват не просто финансов
тласък на предприемачите, а и играят определяща роля в истинското структуриране на
средата, така че да се родят повече от един Telerik, които да привлекат отдавна чакания частен
капитал. И да стимулират рисковите предприемачи.
С присъствието си двата фонда се явяват институцията, която прави "пазара на мечти" все поструктуриран и най-важното все по-видим за още играчи. Появиха се първите чужди и местни
инвеститори от различен тип, които все по-често поглеждат към България като инвестиционна
дестинация за прохождащи компании. Вече има и първите сключени сделки, макар и те да се
броят на пръстите на една ръка.
Но всичко по реда си.
Парите на масата
Ако трябва да дадем някакво начало на start-up екосистемата в България, може би това трябва
да е с първите по-известни и организирани събития за предприемачи от ентусиазма на
предприемачески клубове и фондации. Клубове като Start it Smart и StartUP Foundation
подготвиха добре средата за нас, обяснява Любен Белов, предприемач и мениджър на фонда
за стартиращи компании LAUNCHub.
Именно покрай техните изяви новите институционални играчи като LAUNCHub и Eleven
започват част от селекцията си за инвестиции. Така например спечелилите състезанието на
Start it Smart - 3Challenge, компании като Eventyard и Meister+ бяха финансирани с по 50 хил.
евро от Eleven и бяха сред първите участници в структурираната от него акселераторска
програма за развитие на стартиращи компании. В нея вече има около две дузини компании.
Почти толкова е финансирал и LAUNCHub през последната по-малко от година от старта си.
Досега той вече е инвестирал 1.5 млн. евро от капитала си (общо 9 млн. евро). По-важният
въпрос обаче е, че освен този ресурс фондът е успял да привлече и допълнителен частен
капитал от 0.5 млн. евро. Тези средства идват както от различни серийни предприемачи,
натрупали ресурс чрез продажбата на създадения от тях бизнес (т.нар. recycled capital), но и от
изцяло нови за българския инвестиционен пазар играчи в лицето на различни фондове.
Инвеститорите ни виждат като институционални партньори, което им вдъхва увереност,
пояснява Белов. Тоест партньори, които могат професионално да подберат добрите проекти и
да им помогнат с опит и насоки за развитие.
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Резюме: Ако някой ви каже, че мечтите не се купуват, може и да е прав. Сигурно е обаче, че се
продават. И колкото по-големи са бизнес идеите, толкова по-ценни и по-бленувани са.
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"Това, което се опитваме да направим, е с нашите пари (бел. ред. - фондовете по JEREMIE
могат да инвестират между 25 хил. и 200 хил. евро на проект) и коинвестиции да постигнем
финансиране от около 500 - 600 хил. евро за някои от компаниите, което би се равнявало на
около 1 млн. долара в САЩ", допълни Белов.
"Напредъкът, който компаниите постигат в акселераторите, е важно условие за привличането
на допълнителни инвестиции както от институционални, така и от т.нар. ангели инвеститори.
Освен това първите им клиенти можем да определим и като хора, повярвали и инвестирали в
тези компании", каза Даниел Томов, партньор в Eleven. По думите му макар и сравнително
плахо и с по-малки суми вече има ангели инвеститори, финансирали проекти на фонда точно
защото това им дава допълнителна сигурност.
Освен вяра и ентусиазъм обаче доста би помогнал и малко имидж. По думите на Белов
проблем е, че няма достатъчно капитал от реализирали се вече предприемачи, защото няма и
достатъчно успешни продажби на компании. Според него качествените инвеститори са тези,
които вече са минали по този път. "Това, което ни трябва, е някоя от големите компании да
направи добър удар и това ще постави България на картата на инвеститорите", обясни той.
Всъщност може би най-важният принос на двата фонда за дялови инвестиции е мрежата от
контакти, която осигуряват за стартиращите компании в портфолиата си, и това, че застават
зад тях с името си. По думите на Светозар Георгиев, съосновател и съизпълнителен директор
на Telerik, голямата полза от подходящия инвеститор не са парите за придобивания и растеж, а
познанието, контактите и името му. "С инвеститор като Summit се отварят някои врати, които
иначе са затворени", поясни той своя случай.
Това в още по-голяма степен важи за тепърва прохождащите компании, които обаче имат
нужда и от пари. А фондове вече все повече се вглеждат и в България. Някои даже вече имат
първи инвестиции в стартиращи компании.
Кой гледа към България
Такъв е примерът на структуриращия се в момента фонд за рисков капитал Teres. Той
коинвестира в една от първите seed инвестиции на LAUNCHub - компанията iMediaSharе,
разработваща мобилно приложение, превръщащо телефона в дистанционна на т.нар. умни
телевизори.
Teres ще се управлява от българи и ще търси инвестиции из целия регион - включително
Румъния, Сърбия, Турция, Чехия и Литва.
"Ще изберем най-перспективните иновативни компании от разнообразни сектори. Регионалният
пазар е сравнително малък, за да може да си позволим да инвестираме в една конкретна
ниша", казва Иван Генадиев, главен изпълнителен директор на Teres. Екипът на фонда е
оптимист за предприемачеството в България. "Тук има много хора с технологичен талант и
креативни идеи, които с правилната подкрепа могат да култивират успешни бизнеси. Това би
повишило увереността на българите, че идеите имат стойност", допълва Генадиев.
Потенциални инвестиции в български стартиращи компании обмисля и словенският фонд за
рисков капитал RSG Capital. Той управлява около 20 млн. евро. "Вече забелязахме няколко
интересни компании в България, включително на Eleven и LAUNCHub. Но тъй като България не
е на два часа с кола, най-вероятно няма да сме самостоятелни, а ще търсим коинвестиции в
български компании", каза Татяна Забасу, директор и партньор във фонда. RSG е от т.нар.
фондове за рисков капитал, които инвестират на сравнително ранен етап. "Търсим обаче
компании, които вече имат някакви приходи и за които смятаме, че можем да им помогнем да се
разширят в Европа или дори на глобален пазар. Не се интересуваме от фирми, които са
фокусирани върху един или два пазара. А тъй като инвестираме по около 1 млн. евро в
компания срещу миноритарен дял, това означава, че тя вече трябва да е съдържателна като
бизнес", поясни Забасу.
Има празнина при дяловите инвестиции в диапазона именно на 1-1.5 млн. евро, смята Белов.
Това всъщност е последващата финансова инжекция в нормалния инвестиционен/финансов
цикъл на всяка компания. Точно този етап се очаква да подсигури и вторият фонд за рисков
капитал на NEVEQ, също финансиран с пари по JEREMIE. Става въпрос за NEVEQ II, който се
очаква скоро да заработи с 21 млн. евро капитал и който ще инвестира в технологични и
иновативни български компании от 0.5 до 4.5 млн. евро. Мениджърите му вече имат зад гърба
си един фонд за инвестиции в IT компании в България - NEVEQ I, с вложения от около 40 млн.
долара, което в действителност дълги години бе единственият подобен финансов инструмент
на пазара.
В същата редица вече се споменават и големи имена в дяловите инвестиции, включително в
стартиращи компании като Earlybird, 3TS, а дори и специален фонд на Европейската банка за
възстановяване и развитие (виж таблицата).
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Това е показателно, че българската предприемаческа екосистема започва да излиза от
тъмнината, в която бе забулена.
"Нормално е около активни акселератори или инкубатори да се появят и повече потенциални
инвеститори, които да искат да се включат с допълнителни средства в успешните проекти. В
България ние определено бяхме катализатор на повече хора да погледнат към пазара", обобщи
Томов. Въпреки това според него е рано да се говори доколко ще могат да се реализират малко
по-големи сделки в следващите няколко месеца. "Все още компаниите в акселераторите са
сравнително малки и ресурс от 1-2 млн. евро, какъвто предлагат съществуващите фондове, е
много за тяхното развитие", допълва той.
"Преди фондовете Eleven, LAUNCHub и NEVEQ предприемаческата екосистема тук беше
подобна на каменната ера. Сега е много по-добре", обобщава Августина Пашеева, директор
бизнес развитие за VoiVoda Ventures, семеен фонд, който също се оглежда за компании тук, но
за целта те трябва да са регистрирани в САЩ. Отделно от това VoiVoda е специализиран поскоро в синдикирането на вложения чрез мрежа от инвеститори, отколкото в самостоятелни
инвестиции, което го различава от останалите фондове за рисков капитал.
Разбира се, предприемаческата екосистема в страната далеч не свършва само Eleven и
LAUNCHub. Финансирането им с евроресурс даже до някъде изкривява чисто пазарния принцип
на развитието на една такава система. Отделно минималният им праг за инвестиция от 25 - 30
хил. евро може да се приеме като доста висок на фона на практиката по света. А това означава,
че още с първата си оценка (т.е. инвестиция) някои проекти вече са надценени.
На финала обаче за качествените компании винаги ще има опашка от инвеститори и
евентуално повече пари от нужното. Тогава решението за това на кого да се доверят лежи на
плещите на основателите ѝ. Съветът на експертите е да търсят само умните пари, т.е. тези,
които ще им помогнат не само с ресурс, но и с полезни познания и контакти.
И един съвет от Светозар Георгиев: "Старайте се да изградите атрактивен бизнес, така че вас
да ви потърсят. Стремете се да изграждате името си - създавайте контакти постоянно,
участвайте в start-up програми, състезания за награди, публикации. Но не създавайте
впечатление, че отчаяно имате нужда от пари - това е притеснителен сигнал и ви поставя в понеизгодна позиция."
Междувременно start-up колелото в България вече е направило първия си оборот и все повече
предприемачи се опитват да реализират своята голяма мечта. Някои ще се качат на ракети,
други вероятно ще се спънат. Двигателят за по-масови мечти обаче вече е тук, остава да не
спре горивото от добри идеи.
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Дата: 13.04.2013
Източник: в. Строител
Страница: 25
Брой думи: 367

Заглавие: Бизнесът на Балканите зависи от магистралите
Подзаглавие: Ускорено изграждане на транспортен коридор №8 поискаха на форум за
създаването на контакти между български предприятия и партньори от Румъния и Македония
Автор: Людмил МИТАКЕВ
Текст: За да има бизнес, трябват магистрали и жп линии. Така председателят на Българомакедонската стопанска камара Зоре Темелковски вижда подкрепата на държавите за
стимулиране на връзките между страните от Балканския регион. Той поиска ускоряване на
изграждането на транспортен коридор № 8, свързващ Черно и Адриатическо море, и съобщи,
че вече има конкретни проекти за въздушен трафик между Бургас, Варна, София, Скопие и
Тирана.
Създаването на преки бизнес контакти между български предприятия и потенциални партньори
от Румъния и Македония бе целта на бизнес форум, който се състоя в хотел "Шератон" в
столицата с участие на представители от близо 40 фирми от трите страни.
Една от първите стъпки на служебното правителство бе да обяви неотложни мерки за
стимулиране на малките и средните предприятия, заяви при откриването заместникминистърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер. Тя подчерта готовността
на българския кабинет да подкрепя активизирането на връзките между компаниите особено в
областта на високите технологии и създаването на продукти с висока добавена стойност.
Хранително-вкусовата, химическата и преработвателната промишленост крият в себе си голям
потенциал за увеличаване на търговския обмен между трите държави, посочи Никола Стоянов изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, която заедно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие бе
организатор на събитието. Бюрото е неправителствена организация със седалище в София. В
него членуват 38 съюза от занаятчийския сектор в 10 балкански държави и Германия.
Основната му цел е да популяризира микро-, малките и средните предприятия от
занаятчийския сектор и тяхното по-добро позициониране на европейския пазар, представи
дейността на сдружението изпълнителният директор Емил Василев.
Той сподели опита в сътрудничеството на неправителствения сектор с държавните институции
у нас. Част от съвместната дейност е и този форум, финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013".
Особено ценна е помощта на българските ведомства в споделяне на своя опит с Македония за
увеличаване на конкурентоспособността. Очаквам България и Румъния да продължат в тази
посока и при усвояването на средствата от еврофондове-те, заяви извънредният и
пълномощен посланик на западната ни съседка Благой Ханджиски. Уверения в подкрепата на
малките и средните предприятия в региона изрази и съветникът по икономическите и
търговските въпроси в посолството на Румъния у нас Сорин Тоадер.
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Резюме: За да има бизнес, трябват магистрали и жп линии. Така председателят на Българомакедонската стопанска камара Зоре Темелковски вижда подкрепата на държавите за
стимулиране на връзките между страните от Балканския регион. Той поиска ускоряване на
изграждането на транспортен коридор № 8, свързващ Черно и Адриатическо море, и съобщи,
че вече има конкретни проекти за въздушен трафик между Бургас, Варна, София, Скопие и
Тирана.
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Регионални печатни медии
Дата: 11.04.2013
Източник: в. Утро, Русе
Страница: 2
Брой думи: 212
Резюме: Много и конкретни въпроси зададоха русенските предприемачи, направиха и разумни
предложения, обобщи резултата от срещата си с бизнеса от града и региона президентът
Росен Плевнелиев. Облекчени процедури по настоящите и бъдещи оперативни програми, побързо разплащане, са поискали бизнесмените. В момента по ОП "Конкурентоспособност"
парите се бавели 10-12 месеца.
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Заглавие: Бизнесмени поискаха съдействие държавата да не ги размотава
Подзаглавие:
Автор: Габриела СТЕФАНОВА
Текст: Много и конкретни въпроси зададоха русенските предприемачи, направиха и разумни
предложения, обобщи резултата от срещата си с бизнеса от града и региона президентът
Росен Плевнелиев. Облекчени процедури по настоящите и бъдещи оперативни програми, побързо разплащане, са поискали бизнесмените. В момента по ОП "Конкурентоспособност"
парите се бавели 10-12 месеца.
Президентът обяви, че ще съдейства на инвеститорите пред Агенцията за инвестиции да
ускори процедурите и да не ги размотава по гишетата. Институциите трябва да бъдат отговорни
пред чуждите инвеститори, защото иначе ще ги прогонят от България, каза той. Плевнелиев се
ангажира и с проблем на немската компания "Витте аутомотив", тъй като 4 месеца
Министерството на земеделието бави комисия, която да промени статута на земята им. Това
спира строителството на новия им завод за авточасти, който ще разкрие 1000 работни места.
Според президента българската държава трябва да помага на инвеститорите, а не да им пречи.
Той изрази задоволство, че скоро в Русе ще започне изграждане и на нов завод за
производство на храни.
През следващия програмен период Северна България и Русе ще бъдат приоритет на
държавата, увери Плевнелиев. Той обяви, че шивашката индустрия, земеделието,
автомобилното производство и машиностроенето като цяло ще бъдат водещи сфери на
българската икономика. Ние се ангажираме с инфраструктурното обезпечаване и приоритетния
поглед към малкия и средния бизнес, увери президентът.
11.04.2013 г.
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Резюме: В периода март-април 2013 г. Областен информационен център -Монтана (ОИЦ)
проведе поредица от информационни срещи на тема "Европейски инвестиции в твоя регион актуални схеми и добри практики".
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Заглавие: Възможности за общините и бизнеса по оперативните програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В периода март-април 2013 г. Областен информационен център -Монтана (ОИЦ)
проведе поредица от информационни срещи на тема "Европейски инвестиции в твоя регион актуални схеми и добри практики".
Екипът на центъра се срещна с представители на администрации, фирми, неправителствени
организации и граждани и представи процедури, насочени към общините по Оперативна
програма "Административен капацитет" (ОПАК), отворени схеми по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) и възможности за микро, малки и средни
предприятия по Оперативна програма "Конкурентоспособност".
По ОПРЧР продължава набирането на заявления по схемите "Отново на работа" и "По-близо
до работа". "Отново на работа" позволява на
майки с деца до 3 г., които искат да се върнат на работа, а децата им не са записани в детска
градина, да наемат детегледач. Чрез "По-близо до работа" работещите в населено място
различно от постоянното им такова могат да получат финансиране за траспортните разходи от
и до работното място, ако използват обществен транспорт. Безработни лица, с регистрация в
бюрата по труда не повече от 12 месеца, могат до 31 май 2013 г. да разработят проект за
стартиране на изцяло нов бизнес.
Възможностите за бизнеса по Оперативна програма "Конкурентоспособност" са две през
тази година. "Енергийна ефективност и зелена икономика" позволява закупуване на оборудване
с висок енергиен клас, извършване на строително-монтажни
дейности с цел намаляване използването на електроенергия и използването на ВЕИ за
производствени цели. Очаква се да стартира приема на проектни предложения и по схемата за
внедряване на иновации в предприятията - собствена разработка или придобити на пазарен
принцип, с интензитет от 50 до 90%.
В рамките на дискусиите участниците имаха въпроси относно разработването на проекти от
безработни лица. Голяма част от питанията бяха свързани с това как малките населени места,
читалищата и училищата могат да се включат със свои проекти. Навсякъде участниците
посочват, че най-полезни са представяне на добри практики и базови умения за разработване и
изпълнение на проекти.
11.04.2013
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 12.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f24158
Брой думи: 1051

Заглавие: Делян Добрев: В програмата си ГЕРБ предвижда министър само за
икономиката, който да подкрепя малките и средни предприятия
Подзаглавие:
Автор: Росица АНГЕЛОВА
Текст: Делян Добрев, водач на листите на ПП ГЕРБ в Хасково и Перник, в интервю за Радио
„Фокус”
Водещ: От днес започва едномесечната предизборна кампания, на която политическите партии
ще се борят за вота на Българските граждани на 12 май. Политическа партия ГЕРБ ще открие
предизборната си кампания в Пловдив. Гост в ефира на Радио „Фокус” сега е Делян Добрев,
водач на листата на ПП ГЕРБ в Хасково и Перник, бивш министър на икономиката,
енергетиката и туризма. Господин Добрев, каква е вашата програма днес, как стартира
предизборната ви кампания?
Делян Добрев: Днес ще открием кампанията в Перник. И в седем часа, както вече обявихте в
Пловдив.
Водещ: На какви предизборни послания ще заложите?
Делян Добрев: Нашата програма, както я обвихме няколко пъти, нямаме нито едно пресилено
обещание. Всичко, което сме написали, дори в разширения вариант на програмата от повече от
200 страници е абсолютно изпълнима за всеки един ред, което е най-важното според мен.
Защото българското общество се наслуша на обещания през последните 23 години. Всеки
поредни избори обещават чудеса, които вследствие не се случват. Ние сме обещали
единствено неща, които можем сто процента да изпълним. Разбира се, най-важното е да
постигнем висок икономически растеж следващите четири години, защото единствено висок
икономически растеж може да гарантира висока заетост и високи доходи на хората. Това е
основно послание в нашата предизборна програма. По-важното е, че сме посочили как ще бъде
постигнат този висок икономически растеж. С повече инвестиции, с правителствени разходи от
регионите от инфраструктура в регионален мащаб. С насърчаване на компаниите, които
изнасят продукция от България, защото те имат потенциалът да растат.
Водещ: Преди около година, когато поехте поста министър на икономиката, заявихте, че
увеличението на цената на тока така или иначе е неизбежно. Именно цената на тока и високите
сметки се оказах в някаква степен препъни камъка за управлението на ГЕРБ в последните
месеци. Енергоразпределителните дружества отново искат 20% увеличение на цената на тока.
Какъв е вашият коментар, продължавате ли да казвате, че неизбежно цената на тока ще върви
нагоре?
Делян Добрев: Това е факт в целия свят, защото с покачването на цената на енергийните
ресурси ситуацията неизбежно има определен натиск за повишаване цената на
електроенергията. Не мога да твърдя дали в момента имат основание ЕРП-тата или не. Според
мен по-скоро регулаторът няма да се съобрази с тях в пълна степен, но моето послание за
това, че цената на енергията ще расте е по повод на това, че ние трябва да инвестираме в
енергийна ефективност и то не само в бита, но и в производството. България е държава, в
която по един безобразен начин пилеем енергия и в бита и в производството. За това има
достатъчно програми за безвъзмездна помощ от Европейския съюз. Те трябва да бъдат
използвани по-активно и този, и следващият програмен период. Да намалим нашата
енергоемкост на производството. Тя трябва да падне пет пъти, за да стигне средното в
Европейския съюз. Както и да подобрим енергийната ефективност на домовете, което може
ефективно да намали сметките на всяко едно домакинство с 50% до 60%, което разбирате, че
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Резюме: Делян Добрев, водач на листите на ПП ГЕРБ в Хасково и Перник, в интервю за Радио
„Фокус”
Водещ: От днес започва едномесечната предизборна кампания, на която политическите партии
ще се борят за вота на Българските граждани на 12 май. Политическа партия ГЕРБ ще открие
предизборната си кампания в Пловдив.
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не може да бъде постигнато с каквито и да е инструменти да намаляваме цената на
електроенергията.
Водещ: Важни са тези послания, които ще отправите в тези дни, защото ще имате и
конкуренция. Председателят на ДПС Лютви Местан ще бъде водач на листата на Движението
за права и свободи в Хасковски многомандатен избирателен район. Там срещу вас ще бъде и
представителят на БСП Драгомир Стойнев. При представянето на листите Цветан Цветанов
заяви, че всички водачи е важно да бъдат първа политическа сила. На последните
парламентарни избори вие спечелихте в Хасково близо 47% от гласовете. Ще успеете ли да
запазите тази преднина?
Делян Добрев: Надявам се да успеем, въпреки, че четири години управление си носят своите
негативи. Четири години, в които целият свят е в криза и продължава да бъде такава.
Всъщност, в Европа миналата година икономическият растеж е минус един процент. Има спад
на Брутния вътрешен продукт в Европейския съюз. Ние имаме малак ръст, но за съжаление той
не е достатъчен, за да създаде повече заетост и да увеличи доходите на хората. Така, че
последните четири години бяха много трудни. Ние направихме максималното, което бе
възможно, според нас. Разбира се, правихме грешки през това време. Имаме ясна визия за
това как да постигнем повече на следващия мандат. И се надявам да успеем да убедим
избирателите в това, без да преувеличаваме в ангажиментите, които поемаме за следващия
мандат.
Водещ: За какво основно съжалявате, за какво не ви достигна времето, какво ще бъде първото,
с което бихте се ангажирали, ако влезете отново в управлението през следващия мандат?
Делян Добрев: Направихме някои действия. Специално в Министерство на икономиката ОП
„Конкурентоспособност” знаете миналата година втората половина на годината сключихме
договори за повече от 800 милиона безвъзмездна помощ. И това не трябваше да става
миналата година накрая, трябваше да стане още 2010 година, когато фирмите имаха още поголяма нужда от тези средства. Започна проучването в Черно море „Хан Аспарух”, но отново
втората половина на миналата година. Резултати ще има в края на следващия мандат, на
следващото правителство. Това са все много важни за бизнеса въпроси, които ние започнахме,
но прекалено късно. От друга страна поради това, че Министерство на икономиката беше
обединено с Министерството на енергетиката, тежките проблеми в енергетиката не ми
позволиха да обърна достатъчно внимание на малките и средни предприятия в България. Това
е едно от основите послания в нашата програма, че министерствата ще бъдат разделени и ще
има министър на икономиката, който да подкрепя и всъщност това да е негова основна роля за
малките и средни предприятия. Това звучи малко като клише. Аз мога да вляза малко и в
подробности как точно ще стане това. Например една от мерките е не само да ограничим
регистрационните и лицензионните режими и да намалим сроковете за извършване на
административни услуги. В някои случаи то и сега не са толкова много сроковете са къси. Поважното е, че те не се изпълняват. Ние трябва да намерим механизъм да дисциплинираме
администрацията. Аз мисля, че успяхме да го намерим. Ние сме го записали в програмата,
администрацията която не изпълни определена административна услуга в срок, на следващия
ден ще връща таксата, която е внесена от страна на бизнеса за тази услуга. Ако срокът е
седемдневен, а удостоверението се издаде на осмия ден, със самото издаване на
удостоверението ще се връща таксата на малкия и средния бизнес, което със сигурност ще
дисциплинира всяка една администрация.
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Текст: Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина и
да се върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на
българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни
скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг. Такъв е случаят при срещата ми с
вицепремиера Илияна Цанова. Тя дълго отлага интервюто. След дълги увещания се
примирява, че постът й на вицепремиер върви "в комплект" с разговори с медиите. Извинява се
за хаоса в кабинета си, а всъщност разхвърляните бумаги са първата светлинка - че, видиш ли,
дори има министър, който работи.
Че Цанова е искрена в желанието си да помогне на страната в кризисна ситуация, става ясно
веднага от малките знаци и жестове - блясък в очите, когато обяснява как иска страната ни да
израсне така, че да могат работещите в чужбина специалисти да имат стимул да се върнат у
нас. Или пък почти незабележими сълзи в тях, когато говори за съдбата на пенсионерите у нас.
Защо всъщност Цанова е замразила кариерата си в Лондон? И какви са приоритетите за
краткия й мандат? Вицепремиерът отговаря в първото си интервю за печатна медия, което
даде на в. "Стандарт".
- Министър Цанова, на този пост сте вече три седмици. Какви са предизвикателствата?
- Моментът е такъв, че задачите не търпят отлагане. Не е огромно интелектуално изпитание,
колкото физическо. Буквално. Тъй като се работи денонощно. Моментът е такъв, че задачите
не търпят отлагане - приключваме първия програмен период и договаряме втория. Имаме
крайни срокове, които не можем да не спазим, а денонощието има само 24 часа.
- Щяхте ли да приемете поста, ако знаехте какво ви очаква?
- За три месеца искам да направя максималното за страната ни. Затова съм тук. В момента
принадлежа на работата си.
- Какви са мотивите да бъде приет такъв временен пост?
- Приех, защото постът е експертен, в експертно правителство. Имам дълъг опит от
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Познавам добре България, региона,
как работи Европейската комисия (ЕК), програмите и проблемите. И знаех, че мога да дам нещо
на страната си. По тази причина нямах притеснения. За страховете ми имаше други причини.
Знаете, че обстановката в страната е много деликатна. Трябва да се свършат много задачи.
Видях цели, които споделям, и това направи решението ми сравнително лесно.
- Вярвате ли, че за тези 3 месеца можете реално да свършите нещо полезно, предвид
ограничения мандат?
- Приоритетите на служебния кабинет са много ясни. Основната ни роля е да осигурим
прозрачност на това, което се случва в ключови сектори на икономиката. Важно е да осигурим
прозрачни избори и стабилност на институциите. В моя ресор имам конкретни задачи и просто
трябва да си върша работата - с управляващите органи по оперативните програми, с ЕК, така
че договарянето да продължи.
- Лесно ли се съгласиха работодателите ви от ЕБВР да ви пуснат в 3-месечен отпуск, който
може да се наложи и да бъде удължен, ако не бъде сформирано правителство?
- Не много лесно. Имаше оживени дебати в борда на банката, тъй като позицията ми в момента
е от много висок ранг. Аз съм в неплатен отпуск. Спазвам стриктно правилата и не създавам
конфликт на интереси. Отпускът ми е за три месеца и не знам дали бих могла да го продължа,
ако се наложи.
- Значи все пак рискувахте работата си за временно министерско кресло?

Медиен мониторинг | 13/4/2013

Резюме: Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина
и да се върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на
българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни
скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг.
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- Към момента - не. Надявам се да имаме прозрачни избори на 12 май, да се избере парламент,
който навреме да излъчи стабилно правителство. Това е важно за всички ни.
- Все пак не са много младите българи, които биха рискували сигурната си и добра работа, за
да се върнат да помагат на страната си. Къде са тези патриоти и защо никога не успяват да
влязат в партийните листи?
- Мисля, че всеки българин би се върнал в България, ако види, че има добро образование,
инфраструктура, перспектива да се развива. От друга страна ние сме част от ЕС и живеем в
космополитен свят. Хората от любопитство, от авантюризъм или по други причини могат да
пътуват, да работят в чужбина и пак да се връщат. И това е полезно. Защото виждаш света по
друг начин.
- Как президентът Росен Плевнелиев ви покани в екипа на това правителство?
- Познавам президента в качеството му на министър на регионалното развитие. Тогава работех
с него и с екипа му по проекти, свързани с водния сектор и енергийната ефективност в
България.
- Изненадахте ли се, когато ви се обади?
- Да. Освен това никога дори не съм предполагала, че бих заела подобен пост.
- Подготви ли ви за капаните, които ви очакват? Даде ли ви съвети?
- Той по много ясен начин заяви мандата и задачите. Както и подкрепата си. Предполагам, че е
мислил предварително дали бих могла да се справя с работата. Така че това, което той ми
каза, ме мотивира много.
- Какво беше то?
- Каза ми: "Виж, това са приоритетите, това е мандатът. Изключително важен е този момент за
България. Вярвам, че си правилният човек за тази позиция." Как бих могла да отговоря на това?
- Вашият предшественик на поста Томислав Дончев какви съвети ви даде?
- Не ми остави три плика, като във вица. Служебният мандат е такъв, че няма време за трите
плика. Пихме по кафе, говорихме за работа, Томислав ми обясни докъде са стигнали нещата с
процеса на договаряне.
- Горчиво или сладко беше това кафе?
- Такова, каквото го пия - с малко захар.
- Как съобщихте на близките и приятелите си и каква беше тяхната реакция на новината, че
влизате в служебния кабинет?
- Повечето от близките ми разбраха от медиите. Бях споделила предварително с много тесен
кръг от хора. Някои от приятелите ми ме поздравяваха, други бяха разтревожени. Всъщност
това не е повод нито за едното, нито за другото. А просто една голяма отговорност. Знам, че
много малка част от приятелите и семейството ми си дават сметка за какво точно става въпрос,
тъй като отстрани изглежда доста привлекателно - министър, и то вицепремиер. Но иска много
отдаденост и работа. И нито за миг да не губиш мотивация.
- Казахте, че дори не сте мечтали за министерски пост, а какво искахте да работите, когато
бяхте малка?
- Като малка исках да стана фризьорка. Обичам много да работя с ръцете си. Мога да шия
добре, да подстригвам, да рисувам.
- Как сменихте мечтите за творчество със скучната материя на европроектите?
- Ами, порастваш. И разбираш, че освен космонавт и балерина, има и други професии.
Кандидатствах в икономически техникум в София, приеха ме. След това завърших финанси в
УНСС и следдипломна квалификация в Щатите.
- При кандидатстването ви за работа в ЕБВР щатската диплома ли натежа повече или
образованието у нас?
- Дипломата стои добре на автобиография. И толкова. Ако няма покритие, дипломата нищо не
означава.
- А как ще стои в биографията ви постът министър?
- По същия начин. Ако се справя - ще стои добре. Ако не се справя - няма. Нещата без покритие
бързо се усещат.
- Тогава защо поехте този риск?
- Най-големият риск в живота е да не поемаш никакви рискове. Невинаги знаеш какъв ще е
резултатът от вземането на едно или друго решене. В такива случаи интуицията и опитът
помагат.
- У нас или в чужбина по-лесно се изпълняват проекти?
- Зависи от проекта и от хората, с които работиш. България не е от най-лесните места за
изпълнение на проекти, особено в секторите на общинска инфраструктура и околна среда. В
частния бизнес може би нещата стоят по друг начин. Когато се работи по такъв проект - това е
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50% политика и 50% банкиране, защото тези проекти имат огромно значение за местната
общност и регионалното развитие. И не винаги това значение е "банкируемо", въпрос на
сметки, така че трябва да се намери правилният баланс.
- Майка ви е пенсионер. Тя възлага ли надежди на вашия кабинет, че възрастните хора у нас
ще имат по-достойни старини?
- Майка ми не възлага надежди на служебното правителство за пенсията си. Тя много добре
знае за какво става въпрос, много сме го обсъждали - увеличението на пенсиите няма как да
стане просто ей-така. Всичко е свързано с много сериозни изисквания за финансова стабилност
и, ако ги нарушим - губим всичко. За по-добри пенсии, по-добри услуги, трябва да имаме
стабилен растеж, който да обезпечава разходите. Много е важно избраното правителство да
адресира този сериозен проблем веднага, когато се намери ресурс.
- Тя ви разбира, когато го обяснявате по този начин, но дали и останалите пенсионери го
разбират?
- Тя го разбира, но не е щастлива от този факт, разбира се. Аз също не съм и преживявам
много емоционално това, което става по улиците с възрастните хора.
- Каква част от проектите на стойност 2 млрд. евро, които трябва да приключим до края на
годината, са рискови?
- Може и да не загубим пари и това е сред най-спешните ни задачи в момента. Затова съм
поръчала анализи - да може да вземем адекватни решения до края на този месец, началото на
май най-късно - за пренасочване на ресурс от проекти, които не се случват или са забавени,
към проекти, които могат бързо да се изпълнят. Да не се бавят обществените поръчки е много
важно. Има проекти, при които обжалвания бавят поръчките с месеци и това пряко влияе на
темповете на разплащане.
- От кои сфери ще вземете пари и към кои ще ги прехвърлите?
- Имаме наддоговаряне по ОП "Транспорт", ОП "Околна среда". Но в същото време имаме и
ограничения от ЕК, с които не можем да не се съобразим. Тоест - нямаме много голям избор.
Наученият урок от този програмен период е, че трябва управляващите органи да наддоговорят.
Така че да имаме буфери, които да ни дават гъвкавост. И, ако един проект се бави, то този
финансов ресурс да се пренасочи към друг, който се изпълнява безпроблемно, за да не губим
нито едно евро.
- Страната ни трябва да изпълни определени реформи, които са обвързани със средствата от
Брюксел и, ако не се справим до 2016 г., има опасност да загубим финансиране. В коя област
сме най-изостанали?
- В момента договаряме Споразумението за партньорство с ЕС и на 15 април ще им изпратим
втория работен вариант. Предварителните условия са ясни и в момента всички работят за
тяхното изпълнение. До края на годината, когато ще бъде подписано Споразумението, част от
тях ще бъдат изпълнени. За тези, които не успеем, ще имаме план за действие с краен срок до
31 декември 2016 г. Най-ясни са нещата във ВиК сектора. В следващия парламент Законът за
водите трябва да е един от първите, които да бъдат приети. Стратегията за ВиК сектора също е
в много напреднала фаза. Трябва да бъде приета в следващите 2-3 месеца. Стратегията за
здравеопазване също трябва да бъде приета в следващите месеци, с три основни приоритета въвеждането на електронна здравна карта, на диагностично свързани групи и реформа в
системата на спешната помощ.
- За кои области търсим по-голямо финансиране?
- Разликата с първия програмен период е, че сега сме вътре в ЕС, преговаряме като
пълноправни членове. Другата основна разлика е, че определяме приоритетите в свързаност
помежду им: образованието да попита бизнеса от какви специалисти има нужда, бизнесът да
види секторите с потенциал и висока добавена стойност, и оттам - да се знае в какви иновации
да се инвестира. Това са взаимовръзки, които задължително трябва да отчитаме. Иначе се
работи на парче. По предварително договаряне общият финансов ресурс за следващия
програмен период ще е 15,48 млрд. евро. Но все пак още не е одобрен бюджетът на ЕС. От
тази сума 7.2 млрд. евро са по кохезионната политика.
Най-големият обем от средствата са за директни плащания в сектора на селското стопанство и
към 2.1 млрд. евро са за програмата за развитие на селските райони. Тя ще покрие по-голяма
част от страната. И в нея да обърнем сериозно внимание на по-малките стопани - животновъди,
зеленчукопроизводители, без окрупнена земя. Селата бяха живи, ядяхме вкусни домати и яйца.
И ще е голям успех, ако може да върнем хора в селата. Но и да създадем условия, така че там
те да могат да отглеждат своите деца, да имат адекватна инфраструктура, достъп до
образование и инфраструктура.
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- Как очаквате да се върнат хората по селата, след като там няма работещи градини, училища и
дори магазини, а пътищата не са ремонтирани от десетилетия?
- Точно затова подчертавам важността на взаимовръзките при програмирането - как
определяме приоритетите на регионално ниво и как постигаме тази интегрираност. Когато се
прави план за териториално развитие, в него например трябва да е ясно в кое населено място
ще има училище. То трябва да е добро, енергийно ефективно, да има нужните компютри, да се
осигурят пътища и транспорт за всички тези дечица, които ще пътуват до това училище.
- Страната ни вече е договорила по-голяма част от предвидените средства от Брюксел за този
период, но усвояването все още ни куца. Как ще го ускорите?
- Работим в непрекъснат контакт с бенефициентите, най-вече с общините, за да видим къде са
проблемите. Планираме и да опростим малко процедурите по верификация на исканията за
плащане. По ОП "Конкурентоспособност" ще адаптираме програмата "Енергийна
ефективност и зелена икономика" така, че да улесним малкия и средния бизнес.
- Изграждат ли се вече управляващите звена за двете нови оперативни програми? Опитът ни от
първия програмен период показва, че това забавя усвояването.
- Така е. Министерство на образованието трябва да изгради необходимия капацитет за новата
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и да бъде акредитирано звеното навреме.
Тя е много ключова за България. Една от основните теми са достъпът до образование и
качеството му. На бизнеса му трябват специалисти, стоят вакантни работни места, просто
защото ги няма хората с нужната квалификация. Затова във фокуса на тази програма ще бъдат
не само реформите в средното и висшето образование, но и идентифициране на секторите в
бизнеса, в които има недостиг на специалисти.
- Какви ще са стимулите за бизнеса?
- Например ОП "Иновации и предприемачество" определя в кои области ще се развиват т.нар.
клъстери или индустриални центрове. Общините ще осигурят цялата инфраструктура - пътища
и комуникация, така че бизнесът да знае къде да инвестира. Отделните региони си имат своите
традиционни силни страни и те могат да се възобновят. В същото време да направим удобни и
бързи публичните услуги за гражданите и фирмите, в което е смисълът на електронното
правителство. А то е един от приоритетите в ОП "Добро управление". Ето я пак свързаността,
за която говорим.
- Заявихте, че ще насочите усилия в следващия програмен период за икономическото развитие
на Северозападна България. Как?
- Много важни са транспортните връзки на Северозападния район с останалата част на
страната. Без пътя Видин-Ботевград и, ако нямаме магистрала "Хемус" до Велико Търново,
тунела под "Шипка", регионът ще остане откъснат. По програмата за селските райони и ОП
"Региони в растеж" те ще бъдат бенефициенти. Тези ключови транспортни проекти ще
допринесат много за отпушването на региона. Но и общините сами трябва да определят своите
приоритети, а не всичко да става на централно ниво. Ключов е моментът с липсата на кадри
там - хората, които да могат да разработват и реализират проекти, да имат мотивация и знания
да го правят.
- Остава ли ви време за разпускане, откакто сте министър?
- От три седмици не ми остава време. Може би съм имала 2 почивни дни. Когато имам лукса на
свободното време, обикновено го прекарвам с приятели. Имам страхотни приятели, на които
много държа. Спортувам активно, тичам в парка, катеря в зала. Научих се тази зима да карам
ски. Това вече е едно от любимите ми неща, с които си почивам. Обичам да чета, въпреки че
напоследък не ми остава време. И чета предимно професионална литература и документи.
Последната книга, която много ми повлия, беше "Южнячки" - за расовите проблеми през 60-те в
Мисисипи. Обичам и романи, базирани на исторически събития. Помагат да разбера по-добре
историята, когато е сложена в художествен контекст.
- Каква зодия сте?
- Козирог с асцедент Лъв. От Козирога е работохолизмът, от Лъва - емоционалността. Когато
хората влагат емоции в работата си, обичат я и я съпреживяват, това им помага да я вършат
по-добре.
- Защо решихте да инвестирате тук и да си купите дом в България, а не в Лондон, където по
принцип живеете и работите?
- Защото тук е моят дом. Връщам се в България много често. Дори и работата ми в ЕБВР беше
свързана с България. Рано или късно ще се върна тук и това ще е моето място. /БЛИЦ
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Текст: Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина и
да се върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на
българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни
скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг. Такъв е случаят при срещата ми с
вицепремиера Илияна Цанова. Тя дълго отлага интервюто. След дълги увещания се
примирява, че постът й на вицепремиер върви "в комплект" с разговори с медиите. Извинява се
за хаоса в кабинета си, а всъщност разхвърляните бумаги са първата светлинка - че, видиш ли,
дори има министър, който работи. Че Цанова е искрена в желанието си да помогне на страната
в кризисна ситуация, става ясно веднага от малките знаци и жестове - блясък в очите, когато
обяснява как иска страната ни да израсне така, че да могат работещите в чужбина специалисти
да имат стимул да се върнат у нас. Или пък почти незабележими сълзи в тях, когато говори за
съдбата на пенсионерите у нас.
Защо всъщност Цанова е замразила кариерата си в Лондон? И какви са приоритетите за
краткия й мандат? Вицепремиерът отговаря в първото си интервю за печатна медия, което
даде на "Стандарт".
- Министър Цанова, на този пост сте вече три седмици. Какви са предизвикателствата?
- Моментът е такъв, че задачите не търпят отлагане. Не е огромно интелектуално изпитание,
колкото физическо. Буквално. Тъй като се работи денонощно. Моментът е такъв, че задачите
не търпят отлагане - приключваме първия програмен период и договаряме втория. Имаме
крайни срокове, които не можем да не спазим, а денонощието има само 24 часа.
- Щяхте ли да приемете поста, ако знаехте какво ви очаква?
- За три месеца искам да направя максималното за страната ни. Затова съм тук. В момента
принадлежа на работата си.
- Какви са мотивите да бъде приет такъв временен пост?
- Приех, защото постът е експертен, в експертно правителство. Имам дълъг опит от
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Познавам добре България, региона,
как работи Европейската комисия (ЕК), програмите и проблемите. И знаех, че мога да дам нещо
на страната си. По тази причина нямах притеснения. За страховете ми имаше други причини.
Знаете, че обстановката в страната е много деликатна. Трябва да се свършат много задачи.
Видях цели, които споделям, и това направи решението ми сравнително лесно.
- Вярвате ли, че за тези 3 месеца можете реално да свършите нещо полезно, предвид
ограничения мандат?
- Приоритетите на служебния кабинет са много ясни. Основната ни роля е да осигурим
прозрачност на това, което се случва в ключови сектори на икономиката. Важно е да осигурим
прозрачни избори и стабилност на институциите. В моя ресор имам конкретни задачи и просто
трябва да си върша работата - с управляващите органи по оперативните програми, с ЕК, така
че договарянето да продължи.
- Лесно ли се съгласиха работодателите ви от ЕБВР да ви пуснат в 3-месечен отпуск, който
може да се наложи и да бъде удължен, ако не бъде сформирано правителство?
- Не много лесно. Имаше оживени дебати в борда на банката, тъй като позицията ми в момента
е от много висок ранг. Аз съм в неплатен отпуск. Спазвам стриктно правилата и не създавам
конфликт на интереси. Отпускът ми е за три месеца и не знам дали бих могла да го продължа,
ако се наложи.
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Резюме: Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина
и да се върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на
българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни
скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг.
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- Значи все пак рискувахте работата си за временно министерско кресло?
- Към момента - не. Надявам се да имаме прозрачни избори на 12 май, да се избере парламент,
който навреме да излъчи стабилно правителство. Това е важно за всички ни.
- Все пак не са много младите българи, които биха рискували сигурната си и добра работа, за
да се върнат да помагат на страната си. Къде са тези патриоти и защо никога не успяват да
влязат в партийните листи?
- Мисля, че всеки българин би се върнал в България, ако види, че има добро образование,
инфраструктура, перспектива да се развива. От друга страна ние сме част от ЕС и живеем в
космополитен свят. Хората от любопитство, от авантюризъм или по други причини могат да
пътуват, да работят в чужбина и пак да се връщат. И това е полезно. Защото виждаш света по
друг начин.
- Как президентът Росен Плевнелиев ви покани в екипа на това правителство?
- Познавам президента в качеството му на министър на регионалното развитие. Тогава работех
с него и с екипа му по проекти, свързани с водния сектор и енергийната ефективност в
България.
- Изненадахте ли се, когато ви се обади?
- Да. Освен това никога дори не съм предполагала, че бих заела подобен пост.
- Подготви ли ви за капаните, които ви очакват? Даде ли ви съвети?
- Той по много ясен начин заяви мандата и задачите. Както и подкрепата си. Предполагам, че е
мислил предварително дали бих могла да се справя с работата. Така че това, което той ми
каза, ме мотивира много.
- Какво беше то?
- Каза ми: "Виж, това са приоритетите, това е мандатът. Изключително важен е този момент за
България. Вярвам, че си правилният човек за тази позиция." Как бих могла да отговоря на това?
- Вашият предшественик на поста Томислав Дончев какви съвети ви даде?
- Не ми остави три плика, като във вица. Служебният мандат е такъв, че няма време за трите
плика. Пихме по кафе, говорихме за работа, Томислав ми обясни докъде са стигнали нещата с
процеса на договаряне.
- Горчиво или сладко беше това кафе?
- Такова, каквото го пия - с малко захар.
- Как съобщихте на близките и приятелите си и каква беше тяхната реакция на новината, че
влизате в служебния кабинет?
- Повечето от близките ми разбраха от медиите. Бях споделила предварително с много тесен
кръг от хора. Някои от приятелите ми ме поздравяваха, други бяха разтревожени. Всъщност
това не е повод нито за едното, нито за другото. А просто една голяма отговорност. Знам, че
много малка част от приятелите и семейството ми си дават сметка за какво точно става въпрос,
тъй като отстрани изглежда доста привлекателно - министър, и то вицепремиер. Но иска много
отдаденост и работа. И нито за миг да не губиш мотивация.
- Казахте, че дори не сте мечтали за министерски пост, а какво искахте да работите, когато
бяхте малка?
- Като малка исках да стана фризьорка. Обичам много да работя с ръцете си. Мога да шия
добре, да подстригвам, да рисувам.
- Как сменихте мечтите за творчество със скучната материя на европроектите?
- Ами, порастваш. И разбираш, че освен космонавт и балерина, има и други професии.
Кандидатствах в икономически техникум в София, приеха ме. След това завърших финанси в
УНСС и следдипломна квалификация в Щатите.
- При кандидатстването ви за работа в ЕБВР щатската диплома ли натежа повече или
образованието у нас?
- Дипломата стои добре на автобиография. И толкова. Ако няма покритие, дипломата нищо не
означава.
- А как ще стои в биографията ви постът министър?
- По същия начин. Ако се справя - ще стои добре. Ако не се справя - няма. Нещата без покритие
бързо се усещат.
- Тогава защо поехте този риск?
- Най-големият риск в живота е да не поемаш никакви рискове. Невинаги знаеш какъв ще е
резултатът от вземането на едно или друго решене. В такива случаи интуицията и опитът
помагат.
- У нас или в чужбина по-лесно се изпълняват проекти?
- Зависи от проекта и от хората, с които работиш. България не е от най-лесните места за
изпълнение на проекти, особено в секторите на общинска инфраструктура и околна среда. В
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частния бизнес може би нещата стоят по друг начин. Когато се работи по такъв проект - това е
50% политика и 50% банкиране, защото тези проекти имат огромно значение за местната
общност и регионалното развитие. И не винаги това значение е "банкируемо", въпрос на
сметки, така че трябва да се намери правилният баланс.
- Майка ви е пенсионер. Тя възлага ли надежди на вашия кабинет, че възрастните хора у нас
ще имат по-достойни старини?
- Майка ми не възлага надежди на служебното правителство за пенсията си. Тя много добре
знае за какво става въпрос, много сме го обсъждали - увеличението на пенсиите няма как да
стане просто ей-така. Всичко е свързано с много сериозни изисквания за финансова стабилност
и, ако ги нарушим - губим всичко. За по-добри пенсии, по-добри услуги, трябва да имаме
стабилен растеж, който да обезпечава разходите. Много е важно избраното правителство да
адресира този сериозен проблем веднага, когато се намери ресурс.
- Тя ви разбира, когато го обяснявате по този начин, но дали и останалите пенсионери го
разбират?
- Тя го разбира, но не е щастлива от този факт, разбира се. Аз също не съм и преживявам
много емоционално това, което става по улиците с възрастните хора.
- Каква част от проектите на стойност 2 млрд. евро, които трябва да приключим до края на
годината, са рискови?
- Може и да не загубим пари и това е сред най-спешните ни задачи в момента. Затова съм
поръчала анализи - да може да вземем адекватни решения до края на този месец, началото на
май най-късно - за пренасочване на ресурс от проекти, които не се случват или са забавени,
към проекти, които могат бързо да се изпълнят. Да не се бавят обществените поръчки е много
важно. Има проекти, при които обжалвания бавят поръчките с месеци и това пряко влияе на
темповете на разплащане.
- От кои сфери ще вземете пари и към кои ще ги прехвърлите?
- Имаме наддоговаряне по ОП "Транспорт", ОП "Околна среда". Но в същото време имаме и
ограничения от ЕК, с които не можем да не се съобразим. Тоест - нямаме много голям избор.
Наученият урок от този програмен период е, че трябва управляващите органи да наддоговорят.
Така че да имаме буфери, които да ни дават гъвкавост. И, ако един проект се бави, то този
финансов ресурс да се пренасочи към друг, който се изпълнява безпроблемно, за да не губим
нито едно евро.
- Страната ни трябва да изпълни определени реформи, които са обвързани със средствата от
Брюксел и, ако не се справим до 2016 г., има опасност да загубим финансиране. В коя област
сме най-изостанали?
- В момента договаряме Споразумението за партньорство с ЕС и на 15 април ще им изпратим
втория работен вариант. Предварителните условия са ясни и в момента всички работят за
тяхното изпълнение. До края на годината, когато ще бъде подписано Споразумението, част от
тях ще бъдат изпълнени. За тези, които не успеем, ще имаме план за действие с краен срок до
31 декември 2016 г. Най-ясни са нещата във ВиК сектора. В следващия парламент Законът за
водите трябва да е един от първите, които да бъдат приети. Стратегията за ВиК сектора също е
в много напреднала фаза. Трябва да бъде приета в следващите 2-3 месеца. Стратегията за
здравеопазване също трябва да бъде приета в следващите месеци, с три основни приоритета въвеждането на електронна здравна карта, на диагностично свързани групи и реформа в
системата на спешната помощ.
- За кои области търсим по-голямо финансиране?
- Разликата с първия програмен период е, че сега сме вътре в ЕС, преговаряме като
пълноправни членове. Другата основна разлика е, че определяме приоритетите в свързаност
помежду им: образованието да попита бизнеса от какви специалисти има нужда, бизнесът да
види секторите с потенциал и висока добавена стойност, и оттам - да се знае в какви иновации
да се инвестира. Това са взаимовръзки, които задължително трябва да отчитаме. Иначе се
работи на парче. По предварително договаряне общият финансов ресурс за следващия
програмен период ще е 15,48 млрд. евро. Но все пак още не е одобрен бюджетът на ЕС. От
тази сума 7.2 млрд. евро са по кохезионната политика. Най-големият обем от средствата са за
директни плащания в сектора на селското стопанство и към 2.1 млрд. евро са за програмата за
развитие на селските райони. Тя ще покрие по-голяма част от страната. И в нея да обърнем
сериозно внимание на по-малките стопани - животновъди, зеленчукопроизводители, без
окрупнена земя. Селата бяха живи, ядяхме вкусни домати и яйца. И ще е голям успех, ако може
да върнем хора в селата. Но и да създадем условия, така че там те да могат да отглеждат
своите деца, да имат адекватна инфраструктура, достъп до образование и инфраструктура.
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- Как очаквате да се върнат хората по селата, след като там няма работещи градини, училища и
дори магазини, а пътищата не са ремонтирани от десетилетия?
- Точно затова подчертавам важността на взаимовръзките при програмирането - как
определяме приоритетите на регионално ниво и как постигаме тази интегрираност. Когато се
прави план за териториално развитие, в него например трябва да е ясно в кое населено място
ще има училище. То трябва да е добро, енергийно ефективно, да има нужните компютри, да се
осигурят пътища и транспорт за всички тези дечица, които ще пътуват до това училище.
- Страната ни вече е договорила по-голяма част от предвидените средства от Брюксел за този
период, но усвояването все още ни куца. Как ще го ускорите?
- Работим в непрекъснат контакт с бенефициентите, най-вече с общините, за да видим къде са
проблемите. Планираме и да опростим малко процедурите по верификация на исканията за
плащане. По ОП "Конкурентоспособност" ще адаптираме програмата "Енергийна
ефективност и зелена икономика" така, че да улесним малкия и средния бизнес.
- Изграждат ли се вече управляващите звена за двете нови оперативни програми? Опитът ни от
първия програмен период показва, че това забавя усвояването.
- Така е. Министерство на образованието трябва да изгради необходимия капацитет за новата
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и да бъде акредитирано звеното навреме.
Тя е много ключова за България. Една от основните теми са достъпът до образование и
качеството му. На бизнеса му трябват специалисти, стоят вакантни работни места, просто
защото ги няма хората с нужната квалификация. Затова във фокуса на тази програма ще бъдат
не само реформите в средното и висшето образование, но и идентифициране на секторите в
бизнеса, в които има недостиг на специалисти.
- Какви ще са стимулите за бизнеса?
- Например ОП "Иновации и предприемачество" определя в кои области ще се развиват т.нар.
клъстери или индустриални центрове. Общините ще осигурят цялата инфраструктура - пътища
и комуникация, така че бизнесът да знае къде да инвестира. Отделните региони си имат своите
традиционни силни страни и те могат да се възобновят. В същото време да направим удобни и
бързи публичните услуги за гражданите и фирмите, в което е смисълът на електронното
правителство. А то е един от приоритетите в ОП "Добро управление". Ето я пак свързаността,
за която говорим.
- Заявихте, че ще насочите усилия в следващия програмен период за икономическото развитие
на Северозападна България. Как?
- Много важни са транспортните връзки на Северозападния район с останалата част на
страната. Без пътя Видин-Ботевград и, ако нямаме магистрала "Хемус" до Велико Търново,
тунела под "Шипка", регионът ще остане откъснат. По програмата за селските райони и ОП
"Региони в растеж" те ще бъдат бенефициенти. Тези ключови транспортни проекти ще
допринесат много за отпушването на региона. Но и общините сами трябва да определят своите
приоритети, а не всичко да става на централно ниво. Ключов е моментът с липсата на кадри
там - хората, които да могат да разработват и реализират проекти, да имат мотивация и знания
да го правят.
- Остава ли ви време за разпускане, откакто сте министър?
- От три седмици не ми остава време. Може би съм имала 2 почивни дни. Когато имам лукса на
свободното време, обикновено го прекарвам с приятели. Имам страхотни приятели, на които
много държа. Спортувам активно, тичам в парка, катеря в зала. Научих се тази зима да карам
ски. Това вече е едно от любимите ми неща, с които си почивам. Обичам да чета, въпреки че
напоследък не ми остава време. И чета предимно професионална литература и документи.
Последната книга, която много ми повлия, беше "Южнячки" - за расовите проблеми през 60-те в
Мисисипи. Обичам и романи, базирани на исторически събития. Помагат да разбера по-добре
историята, когато е сложена в художествен контекст.
- Каква зодия сте?
- Козирог с асцедент Лъв. От Козирога е работохолизмът, от Лъва - емоционалността. Когато
хората влагат емоции в работата си, обичат я и я съпреживяват, това им помага да я вършат
по-добре.
- Защо решихте да инвестирате тук и да си купите дом в България, а не в Лондон, където по
принцип живеете и работите?
- Защото тук е моят дом. Връщам се в България много често. Дори и работата ми в ЕБВР беше
свързана с България. Рано или късно ще се върна тук и това ще е моето място.
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Текст: Президентът ми направи предложение, на което не можах да откажа
Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина и да се
върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на
българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни
скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг. Такъв е случаят при срещата ми с
вицепремиера Илияна Цанова. Тя дълго отлага интервюто. След дълги увещания се
примирява, че постът й на вицепремиер върви "в комплект" с разговори с медиите. Извинява се
за хаоса в кабинета си, а всъщност разхвърляните бумаги са първата светлинка - че, видиш ли,
дори има министър, който работи. Че Цанова е искрена в желанието си да помогне на страната
в кризисна ситуация, става ясно веднага от малките знаци и жестове - блясък в очите, когато
обяснява как иска страната ни да израсне така, че да могат работещите в чужбина специалисти
да имат стимул да се върнат у нас. Или пък почти незабележими сълзи в тях, когато говори за
съдбата на пенсионерите у нас. Защо всъщност Цанова е замразила кариерата си в Лондон? И
какви са приоритетите за краткия й мандат? Вицепремиерът отговаря в първото си интервю за
печатна медия, което даде на в. "Стандарт".
- Министър Цанова, на този пост сте вече три седмици. Какви са предизвикателствата?
- Моментът е такъв, че задачите не търпят отлагане. Не е огромно интелектуално изпитание,
колкото физическо. Буквално. Тъй като се работи денонощно. Моментът е такъв, че задачите
не търпят отлагане - приключваме първия програмен период и договаряме втория. Имаме
крайни срокове, които не можем да не спазим, а денонощието има само 24 часа.
- Щяхте ли да приемете поста, ако знаехте какво ви очаква?
- За три месеца искам да направя максималното за страната ни. Затова съм тук. В момента
принадлежа на работата си.
- Какви са мотивите да бъде приет такъв временен пост?
- Приех, защото постът е експертен, в експертно правителство. Имам дълъг опит от
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Познавам добре България, региона,
как работи Европейската комисия (ЕК), програмите и проблемите. И знаех, че мога да дам нещо
на страната си. По тази причина нямах притеснения. За страховете ми имаше други причини.
Знаете, че обстановката в страната е много деликатна. Трябва да се свършат много задачи.
Видях цели, които споделям, и това направи решението ми сравнително лесно.
- Вярвате ли, че за тези 3 месеца можете реално да свършите нещо полезно, предвид
ограничения мандат?
- Приоритетите на служебния кабинет са много ясни. Основната ни роля е да осигурим
прозрачност на това, което се случва в ключови сектори на икономиката. Важно е да осигурим
прозрачни избори и стабилност на институциите. В моя ресор имам конкретни задачи и просто
трябва да си върша работата - с управляващите органи по оперативните програми, с ЕК, така
че договарянето да продължи.
- Лесно ли се съгласиха работодателите ви от ЕБВР да ви пуснат в 3-месечен отпуск, който
може да се наложи и да бъде удължен, ако не бъде сформирано правителство?
- Не много лесно. Имаше оживени дебати в борда на банката, тъй като позицията ми в момента
е от много висок ранг. Аз съм в неплатен отпуск. Спазвам стриктно правилата и не създавам
конфликт на интереси. Отпускът ми е за три месеца и не знам дали бих могла да го продължа,
ако се наложи.
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Резюме: Президентът ми направи предложение, на което не можах да откажа
Какво може да накара един експерт да рискува добре платената си работа в чужбина и да се
върне в България? На пръв поглед, с типичния за последните години скептицизъм на
българина, веднага ще отговорим - някоя далавера. Журналистите трудно вярваме на думи и
лозунги, защото сме ги чували много пъти и от много хора. Но пък понякога и вроденият ни
скептицизъм може да бъде сломен, макар и за миг.
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- Значи все пак рискувахте работата си за временно министерско кресло?
- Към момента - не. Надявам се да имаме прозрачни избори на 12 май, да се избере парламент,
който навреме да излъчи стабилно правителство. Това е важно за всички ни.
- Все пак не са много младите българи, които биха рискували сигурната си и добра работа, за
да се върнат да помагат на страната си. Къде са тези патриоти и защо никога не успяват да
влязат в партийните листи?
- Мисля, че всеки българин би се върнал в България, ако види, че има добро образование,
инфраструктура, перспектива да се развива. От друга страна ние сме част от ЕС и живеем в
космополитен свят. Хората от любопитство, от авантюризъм или по други причини могат да
пътуват, да работят в чужбина и пак да се връщат. И това е полезно. Защото виждаш света по
друг начин.
- Как президентът Росен Плевнелиев ви покани в екипа на това правителство?
- Познавам президента в качеството му на министър на регионалното развитие. Тогава работех
с него и с екипа му по проекти, свързани с водния сектор и енергийната ефективност в
България.
- Изненадахте ли се, когато ви се обади?
- Да. Освен това никога дори не съм предполагала, че бих заела подобен пост.
- Подготви ли ви за капаните, които ви очакват? Даде ли ви съвети?
- Той по много ясен начин заяви мандата и задачите. Както и подкрепата си. Предполагам, че е
мислил предварително дали бих могла да се справя с работата. Така че това, което той ми
каза, ме мотивира много.
- Какво беше то?
- Каза ми: "Виж, това са приоритетите, това е мандатът. Изключително важен е този момент за
България. Вярвам, че си правилният човек за тази позиция." Как бих могла да отговоря на това?
- Вашият предшественик на поста Томислав Дончев какви съвети ви даде?
- Не ми остави три плика, като във вица. Служебният мандат е такъв, че няма време за трите
плика. Пихме по кафе, говорихме за работа, Томислав ми обясни докъде са стигнали нещата с
процеса на договаряне.
- Горчиво или сладко беше това кафе?
- Такова, каквото го пия - с малко захар.
- Как съобщихте на близките и приятелите си и каква беше тяхната реакция на новината, че
влизате в служебния кабинет?
- Повечето от близките ми разбраха от медиите. Бях споделила предварително с много тесен
кръг от хора. Някои от приятелите ми ме поздравяваха, други бяха разтревожени. Всъщност
това не е повод нито за едното, нито за другото. А просто една голяма отговорност. Знам, че
много малка част от приятелите и семейството ми си дават сметка за какво точно става въпрос,
тъй като отстрани изглежда доста привлекателно - министър, и то вицепремиер. Но иска много
отдаденост и работа. И нито за миг да не губиш мотивация.
- Казахте, че дори не сте мечтали за министерски пост, а какво искахте да работите, когато
бяхте малка?
- Като малка исках да стана фризьорка. Обичам много да работя с ръцете си. Мога да шия
добре, да подстригвам, да рисувам.
- Как сменихте мечтите за творчество със скучната материя на европроектите?
- Ами, порастваш. И разбираш, че освен космонавт и балерина, има и други професии.
Кандидатствах в икономически техникум в София, приеха ме. След това завърших финанси в
УНСС и следдипломна квалификация в Щатите.
- При кандидатстването ви за работа в ЕБВР щатската диплома ли натежа повече или
образованието у нас?
- Дипломата стои добре на автобиография. И толкова. Ако няма покритие, дипломата нищо не
означава.
- А как ще стои в биографията ви постът министър?
- По същия начин. Ако се справя - ще стои добре. Ако не се справя - няма. Нещата без покритие
бързо се усещат.
- Тогава защо поехте този риск?
- Най-големият риск в живота е да не поемаш никакви рискове. Невинаги знаеш какъв ще е
резултатът от вземането на едно или друго решене. В такива случаи интуицията и опитът
помагат.
- У нас или в чужбина по-лесно се изпълняват проекти?
- Зависи от проекта и от хората, с които работиш. България не е от най-лесните места за
изпълнение на проекти, особено в секторите на общинска инфраструктура и околна среда. В
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частния бизнес може би нещата стоят по друг начин. Когато се работи по такъв проект - това е
50% политика и 50% банкиране, защото тези проекти имат огромно значение за местната
общност и регионалното развитие. И не винаги това значение е "банкируемо", въпрос на
сметки, така че трябва да се намери правилният баланс.
- Майка ви е пенсионер. Тя възлага ли надежди на вашия кабинет, че възрастните хора у нас
ще имат по-достойни старини?
- Майка ми не възлага надежди на служебното правителство за пенсията си. Тя много добре
знае за какво става въпрос, много сме го обсъждали - увеличението на пенсиите няма как да
стане просто ей-така. Всичко е свързано с много сериозни изисквания за финансова стабилност
и, ако ги нарушим - губим всичко. За по-добри пенсии, по-добри услуги, трябва да имаме
стабилен растеж, който да обезпечава разходите. Много е важно избраното правителство да
адресира този сериозен проблем веднага, когато се намери ресурс.
- Тя ви разбира, когато го обяснявате по този начин, но дали и останалите пенсионери го
разбират?
- Тя го разбира, но не е щастлива от този факт, разбира се. Аз също не съм и преживявам
много емоционално това, което става по улиците с възрастните хора.
- Каква част от проектите на стойност 2 млрд. евро, които трябва да приключим до края на
годината, са рискови?
- Може и да не загубим пари и това е сред най-спешните ни задачи в момента. Затова съм
поръчала анализи - да може да вземем адекватни решения до края на този месец, началото на
май най-късно - за пренасочване на ресурс от проекти, които не се случват или са забавени,
към проекти, които могат бързо да се изпълнят. Да не се бавят обществените поръчки е много
важно. Има проекти, при които обжалвания бавят поръчките с месеци и това пряко влияе на
темповете на разплащане.
- От кои сфери ще вземете пари и към кои ще ги прехвърлите?
- Имаме наддоговаряне по ОП "Транспорт", ОП "Околна среда". Но в същото време имаме и
ограничения от ЕК, с които не можем да не се съобразим. Тоест - нямаме много голям избор.
Наученият урок от този програмен период е, че трябва управляващите органи да наддоговорят.
Така че да имаме буфери, които да ни дават гъвкавост. И, ако един проект се бави, то този
финансов ресурс да се пренасочи към друг, който се изпълнява безпроблемно, за да не губим
нито едно евро.
- Страната ни трябва да изпълни определени реформи, които са обвързани със средствата от
Брюксел и, ако не се справим до 2016 г., има опасност да загубим финансиране. В коя област
сме най-изостанали?
- В момента договаряме Споразумението за партньорство с ЕС и на 15 април ще им изпратим
втория работен вариант. Предварителните условия са ясни и в момента всички работят за
тяхното изпълнение. До края на годината, когато ще бъде подписано Споразумението, част от
тях ще бъдат изпълнени. За тези, които не успеем, ще имаме план за действие с краен срок до
31 декември 2016 г. Най-ясни са нещата във ВиК сектора. В следващия парламент Законът за
водите трябва да е един от първите, които да бъдат приети. Стратегията за ВиК сектора също е
в много напреднала фаза. Трябва да бъде приета в следващите 2-3 месеца. Стратегията за
здравеопазване също трябва да бъде приета в следващите месеци, с три основни приоритета въвеждането на електронна здравна карта, на диагностично свързани групи и реформа в
системата на спешната помощ.
- За кои области търсим по-голямо финансиране?
- Разликата с първия програмен период е, че сега сме вътре в ЕС, преговаряме като
пълноправни членове. Другата основна разлика е, че определяме приоритетите в свързаност
помежду им: образованието да попита бизнеса от какви специалисти има нужда, бизнесът да
види секторите с потенциал и висока добавена стойност, и оттам - да се знае в какви иновации
да се инвестира. Това са взаимовръзки, които задължително трябва да отчитаме. Иначе се
работи на парче. По предварително договаряне общият финансов ресурс за следващия
програмен период ще е 15,48 млрд. евро. Но все пак още не е одобрен бюджетът на ЕС. От
тази сума 7.2 млрд. евро са по кохезионната политика.
Най-големият обем от средствата са за директни плащания в сектора на селското стопанство и
към 2.1 млрд. евро са за програмата за развитие на селските райони. Тя ще покрие по-голяма
част от страната. И в нея да обърнем сериозно внимание на по-малките стопани - животновъди,
зеленчукопроизводители, без окрупнена земя. Селата бяха живи, ядяхме вкусни домати и яйца.
И ще е голям успех, ако може да върнем хора в селата. Но и да създадем условия, така че там
те да могат да отглеждат своите деца, да имат адекватна инфраструктура, достъп до
образование и инфраструктура.
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- Как очаквате да се върнат хората по селата, след като там няма работещи градини, училища и
дори магазини, а пътищата не са ремонтирани от десетилетия?
- Точно затова подчертавам важността на взаимовръзките при програмирането - как
определяме приоритетите на регионално ниво и как постигаме тази интегрираност. Когато се
прави план за териториално развитие, в него например трябва да е ясно в кое населено място
ще има училище. То трябва да е добро, енергийно ефективно, да има нужните компютри, да се
осигурят пътища и транспорт за всички тези дечица, които ще пътуват до това училище.
- Страната ни вече е договорила по-голяма част от предвидените средства от Брюксел за този
период, но усвояването все още ни куца. Как ще го ускорите?
- Работим в непрекъснат контакт с бенефициентите, най-вече с общините, за да видим къде са
проблемите. Планираме и да опростим малко процедурите по верификация на исканията за
плащане. По ОП "Конкурентоспособност" ще адаптираме програмата "Енергийна
ефективност и зелена икономика" така, че да улесним малкия и средния бизнес.
- Изграждат ли се вече управляващите звена за двете нови оперативни програми? Опитът ни от
първия програмен период показва, че това забавя усвояването.
- Така е. Министерство на образованието трябва да изгради необходимия капацитет за новата
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и да бъде акредитирано звеното навреме.
Тя е много ключова за България. Една от основните теми са достъпът до образование и
качеството му. На бизнеса му трябват специалисти, стоят вакантни работни места, просто
защото ги няма хората с нужната квалификация. Затова във фокуса на тази програма ще бъдат
не само реформите в средното и висшето образование, но и идентифициране на секторите в
бизнеса, в които има недостиг на специалисти.
- Какви ще са стимулите за бизнеса?
- Например ОП "Иновации и предприемачество" определя в кои области ще се развиват т.нар.
клъстери или индустриални центрове. Общините ще осигурят цялата инфраструктура - пътища
и комуникация, така че бизнесът да знае къде да инвестира. Отделните региони си имат своите
традиционни силни страни и те могат да се възобновят. В същото време да направим удобни и
бързи публичните услуги за гражданите и фирмите, в което е смисълът на електронното
правителство. А то е един от приоритетите в ОП "Добро управление". Ето я пак свързаността,
за която говорим.
- Заявихте, че ще насочите усилия в следващия програмен период за икономическото развитие
на Северозападна България. Как?
- Много важни са транспортните връзки на Северозападния район с останалата част на
страната. Без пътя Видин-Ботевград и, ако нямаме магистрала "Хемус" до Велико Търново,
тунела под "Шипка", регионът ще остане откъснат. По програмата за селските райони и ОП
"Региони в растеж" те ще бъдат бенефициенти. Тези ключови транспортни проекти ще
допринесат много за отпушването на региона. Но и общините сами трябва да определят своите
приоритети, а не всичко да става на централно ниво. Ключов е моментът с липсата на кадри
там - хората, които да могат да разработват и реализират проекти, да имат мотивация и знания
да го правят.
- Остава ли ви време за разпускане, откакто сте министър?
- От три седмици не ми остава време. Може би съм имала 2 почивни дни. Когато имам лукса на
свободното време, обикновено го прекарвам с приятели. Имам страхотни приятели, на които
много държа. Спортувам активно, тичам в парка, катеря в зала. Научих се тази зима да карам
ски. Това вече е едно от любимите ми неща, с които си почивам. Обичам да чета, въпреки че
напоследък не ми остава време. И чета предимно професионална литература и документи.
Последната книга, която много ми повлия, беше "Южнячки" - за расовите проблеми през 60-те в
Мисисипи. Обичам и романи, базирани на исторически събития. Помагат да разбера по-добре
историята, когато е сложена в художествен контекст.
- Каква зодия сте?
- Козирог с асцедент Лъв. От Козирога е работохолизмът, от Лъва - емоционалността. Когато
хората влагат емоции в работата си, обичат я и я съпреживяват, това им помага да я вършат
по-добре.
- Защо решихте да инвестирате тук и да си купите дом в България, а не в Лондон, където по
принцип живеете и работите?
- Защото тук е моят дом. Връщам се в България много често. Дори и работата ми в ЕБВР беше
свързана с България. Рано или късно ще се върна тук и това ще е моето място. /БЛИЦ
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Заглавие: ИАНМСП и БенчМарк организират въвеждащи обучения за фирми без
експортен опит
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ В периода 16 - 18 април 2013 г. Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ"
организират въвеждащи обучения в градовете Кюстендил, Перник и София.
Въвеждащите обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?" са
насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да
придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена
външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на
българските МСП ще получат подробна информация за управление на човешки ресурси,
производствен капацитет и финансова стабилност, конкурентоспособност на продуктите и
маркетингова политика на фирмата, определяне на подходящ пазар за износ на продукта и
техники за ефективно опериране на международните пазари.
Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:
Град
Дата и време на провеждане
Място на провеждане
Кюстендил
16.04.2013 г.
(вторник)
10.00 ч.
хотел „Стримон”
конферентна зала „Пауталия”
Перник
17.04.2013 г.
(сряда)
10.00 ч.
хотел „Елит”
конферентна зала
София
18.04.2013 г.
(четвъртък)
10.00 ч.
хотел „Феста”
конферентна зала „Панорама”
Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.
Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД
„БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика
„Обучения/семинари”).
Желаещите да участват в обученията следва да попълнят регистрационната форма,
публикувана на горепосочената интернет страница.
Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 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.
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Резюме: София /КРОСС/ В периода 16 - 18 април 2013 г. Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ"
организират въвеждащи обучения в градовете Кюстендил, Перник и София.
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Заглавие: 90 фирми от България, Румъния и Македония участваха в бизнес форум на
ИАНМСП
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Представителите на около 90 компании от България, Румъния и Македония взеха
участие в бизнес форум в София, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на
средното съсловие.
В приветственото си слово към участниците заместник-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма г-жа Виолета Лорер подчерта, че Македония и Румъния са традиционни
икономически партньори на България, като нов тласък в развитието на отношенията между
бизнеса в региона би могло да даде производството на високотехнологични стоки.
С провеждането на бизнес форума се цели осигуряване на възможности за създаване на преки
бизнес контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския
регион за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на
добри производствени и търговски практики.
Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Никола Стоянов обърна внимание върху
необходимостта нашите страни да търсят експортни възможности за балансиране и
увеличаване на двустранния стокообмен, чрез насърчаване на преките контакти между
български, румънски и македонски фирми и бизнес-партньори. Той подчерта, че
организираният от ИАНМСП форум е израз на стремежа на страните ни към задълбочаване на
балканското търговско-икономическо сътрудничество. „Затова днес предоставяме възможност
на фирми от хранително-вкусовата, химическата, текстилната промишленост и строителство,
на производители на вина, напитки и автомобилни части да установят връзки, да намерят
своите общи интереси и да поставят началото на дългосрочно бизнес сътрудничество", заяви
Стоянов на отриването на международния форум.
Посланикът на Македония в България н.пр. Благой Ханджийски в словото си подчерта, че в
трудните времена, в които живеем вече няколко години, обединяването на силите, опитът и
знанията на всички факти е не само необходимо, но и безалтернативно. Като пример за
добрите взаимоотношения между България и съседна Македония посланикът посочи
политиката на плоски и ниски данъци, либерализацията на визовия режим и изграждането на
пътни участъци от българска и македонска страна. Ханджийски заяви, че е благодарен на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, заради това че
помага с ноу хау на своите македонски колеги от съответните институции.
„България и Македония имат потенциал да увеличат стокообмена си през следващите четири
години от сегашните 600 млн.евро до 2 милиарда евро и да постигнат средногодишен ръст на
туризма от 10 - 15 на сто", заяви председателят на Македонско-българската стопанска камара
Зоре Темелковски. Той поясни, че условията за постигане на този чувствителен растеж в
икономическите отношения е развитието на инфраструктурните проекти, както и активността на
деловите среди от двете държави.
От страна на Посолството на Румъния в София приветствието към участниците поднесе г-н
Сорин Тоадер, търговски съветник в дипломатическата мисия.
В рамките на втората част на форума се проведоха В2В срещи, на които представителите на
фирми от трите държави презентираха своята дейност, обсъждаха условия за съвместна
дейност и сключване на договори.
Международният българо-румъно-македонски бизнес форум се проведе в изпълнение на
дейност 5.Б. на проект BG161PO003 - 4.2.01-0001 - „Насърчаване на интернационализацията на
българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Провеждането
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на промоционалната проява е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие чрез
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.
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Заглавие: Делян Добрев: В програмата си ГЕРБ предвижда министър само за
икономиката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Делян Добрев, водач на листите на ПП ГЕРБ в Хасково и Перник, в интервю за Радио
„Фокус”
Водещ: От днес започва едномесечната предизборна кампания, на която политическите партии
ще се борят за вота на Българските граждани на 12 май. Политическа партия ГЕРБ ще открие
предизборната си кампания в Пловдив. Гост в ефира на Радио „Фокус” сега е Делян Добрев,
водач на листата на ПП ГЕРБ в Хасково и Перник, бивш министър на икономиката,
енергетиката и туризма.
Господин Добрев, каква е вашата програма днес, как стартира предизборната ви кампания?
Делян Добрев: Днес ще открием кампанията в Перник. И в седем часа, както вече обявихте в
Пловдив.
Водещ: На какви предизборни послания ще заложите?
Делян Добрев: Нашата програма, както я обвихме няколко пъти, нямаме нито едно пресилено
обещание. Всичко, което сме написали, дори в разширения вариант на програмата от повече от
200 страници е абсолютно изпълнима за всеки един ред, което е най-важното според мен.
Защото българското общество се наслуша на обещания през последните 23 години. Всеки
поредни избори обещават чудеса, които вследствие не се случват. Ние сме обещали
единствено неща, които можем сто процента да изпълним. Разбира се, най-важното е да
постигнем висок икономически растеж следващите четири години, защото единствено висок
икономически растеж може да гарантира висока заетост и високи доходи на хората. Това е
основно послание в нашата предизборна програма. По-важното е, че сме посочили как ще бъде
постигнат този висок икономически растеж. С повече инвестиции, с правителствени разходи от
регионите от инфраструктура в регионален мащаб. С насърчаване на компаниите, които
изнасят продукция от България, защото те имат потенциалът да растат.
Водещ: Преди около година, когато поехте поста министър на икономиката, заявихте, че
увеличението на цената на тока така или иначе е неизбежно. Именно цената на тока и високите
сметки се оказах в някаква степен препъни камъка за управлението на ГЕРБ в последните
месеци. Енергоразпределителните дружества отново искат 20% увеличение на цената на тока.
Какъв е вашият коментар, продължавате ли да казвате, че неизбежно цената на тока ще върви
нагоре?
Делян Добрев: Това е факт в целия свят, защото с покачването на цената на енергийните
ресурси ситуацията неизбежно има определен натиск за повишаване цената на
електроенергията. Не мога да твърдя дали в момента имат основание ЕРП-тата или не. Според
мен по-скоро регулаторът няма да се съобрази с тях в пълна степен, но моето послание за
това, че цената на енергията ще расте е по повод на това, че ние трябва да инвестираме в
енергийна ефективност и то не само в бита, но и в производството. България е държава, в
която по един безобразен начин пилеем енергия и в бита и в производството. За това има
достатъчно програми за безвъзмездна помощ от Европейския съюз. Те трябва да бъдат
използвани по-активно и този, и следващият програмен период. Да намалим нашата
енергоемкост на производството. Тя трябва да падне пет пъти, за да стигне средното в
Европейския съюз. Както и да подобрим енергийната ефективност на домовете, което може
ефективно да намали сметките на всяко едно домакинство с 50% до 60%, което разбирате, че
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не може да бъде постигнато с каквито и да е инструменти да намаляваме цената на
електроенергията.
Водещ: Важни са тези послания, които ще отправите в тези дни, защото ще имате и
конкуренция. Председателят на ДПС Лютви Местан ще бъде водач на листата на Движението
за права и свободи в Хасковски многомандатен избирателен район. Там срещу вас ще бъде и
представителят на БСП Драгомир Стойнев. При представянето на листите Цветан Цветанов
заяви, че всички водачи е важно да бъдат първа политическа сила. На последните
парламентарни избори вие спечелихте в Хасково близо 47% от гласовете. Ще успеете ли да
запазите тази преднина?
Делян Добрев: Надявам се да успеем, въпреки, че четири години управление си носят своите
негативи. Четири години, в които целият свят е в криза и продължава да бъде такава.
Всъщност, в Европа миналата година икономическият растеж е минус един процент. Има спад
на Брутния вътрешен продукт в Европейския съюз. Ние имаме малак ръст, но за съжаление той
не е достатъчен, за да създаде повече заетост и да увеличи доходите на хората. Така, че
последните четири години бяха много трудни. Ние направихме максималното, което бе
възможно, според нас. Разбира се, правихме грешки през това време. Имаме ясна визия за
това как да постигнем повече на следващия мандат. И се надявам да успеем да убедим
избирателите в това, без да преувеличаваме в ангажиментите, които поемаме за следващия
мандат.
Водещ: За какво основно съжалявате, за какво не ви достигна времето, какво ще бъде първото,
с което бихте се ангажирали, ако влезете отново в управлението през следващия мандат?
Делян Добрев: Направихме някои действия. Специално в Министерство на икономиката ОП
„Конкурентоспособност” знаете миналата година втората половина на годината сключихме
договори за повече от 800 милиона безвъзмездна помощ. И това не трябваше да става
миналата година накрая, трябваше да стане още 2010 година, когато фирмите имаха още поголяма нужда от тези средства. Започна проучването в Черно море „Хан Аспарух”, но отново
втората половина на миналата година. Резултати ще има в края на следващия мандат, на
следващото правителство. Това са все много важни за бизнеса въпроси, които ние започнахме,
но прекалено късно. От друга страна поради това, че Министерство на икономиката беше
обединено с Министерството на енергетиката, тежките проблеми в енергетиката не ми
позволиха да обърна достатъчно внимание на малките и средни предприятия в България. Това
е едно от основите послания в нашата програма, че министерствата ще бъдат разделени и ще
има министър на икономиката, който да подкрепя и всъщност това да е негова основна роля за
малките и средни предприятия. Това звучи малко като клише. Аз мога да вляза малко и в
подробности как точно ще стане това. Например една от мерките е не само да ограничим
регистрационните и лицензионните режими и да намалим сроковете за извършване на
административни услуги. В някои случаи то и сега не са толкова много сроковете са къси. Поважното е, че те не се изпълняват. Ние трябва да намерим механизъм да дисциплинираме
администрацията. Аз мисля, че успяхме да го намерим. Ние сме го записали в програмата,
администрацията която не изпълни определена административна услуга в срок, на следващия
ден ще връща таксата, която е внесена от страна на бизнеса за тази услуга. Ако срокът е
седемдневен, а удостоверението се издаде на осмия ден, със самото издаване на
удостоверението ще се връща таксата на малкия и средния бизнес, което със сигурност ще
дисциплинира всяка една администрация.
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Резюме: Общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата, възлиза на 60
млн. евро, Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити
JEREMIE, насочени към микро, малки и средни предприятия в България. Банката осигурява
нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита, съобщи Money.bg.
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Заглавие: Банка предлага бизнес кредит JEREMIE без такса за управление
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата, възлиза на 60
млн. евро, Societe Generale Експресбанк предлага специални условия по бизнес кредити
JEREMIE, насочени към микро, малки и средни предприятия в България. Банката осигурява
нисък лихвен процент в евро и лева без такса управление по кредита, съобщи Money.bg.
Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), може да
бъде ползвано за инвестиционни цели или за кредит за оборотни средства, с максимална сума
до 2 млн. евро (или левовата равностойност) и със срок от една до десет години.
Банката обяви, че общият размер на кредитите, които ще бъдат отпускани по програмата,
възлиза на 60 млн. евро, като половината от средствата - 30 млн. евро, са предоставени от
ЕИФ по инициативата JEREMIE, а другата половина от ресурса е осигурен от финансовата
институция.
„В момента много от малките и средни фирми в страната искат да подкрепят или разширят своя
бизнес, като търсят прозрачни и добри условия. Освен изключително лесна процедура за
кандидатстване, кредитите по програма JEREMIE предлагат на бизнеса атрактивни лихвени
нива", каза Момчил Момчилов, ръководител отдел „Средни предприятия" в Societe Generale
Експресбанк.
От банката уточниха, че кредитите по програма JEREMIE ще се отпускат на компании със
следните параметри: средносписъчен персонал под 250 души; годишен оборот по-малък или
равен на 97,5 млн. лв. и стойност на активите по-малка или равна на 84 млн. лева.
Изключения правят предприятия в ограничените или недопустими сектори по инициативата
JEREMIE - производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, първично производство
на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, закупуване на превозни средства за
транспортни услуги, производство и продажба на въглища, финансова дейност.
Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро,
малки и средни предприятия", инициативата JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013 г.".
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Резюме: Те ще си поделят близо 1,4 млн. лева
Пет компании ще получат финансиране по процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България” на ОП "Конкурентоспособност". Сумата, която те ще си поделят е 1 392 827,70 лева.
Общият ресурс по схемата е 21 088 097,48 лв.

Медиен мониторинг | 13/4/2013

Заглавие: Пет компании получават финансиране за развитие на клъстерите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Те ще си поделят близо 1,4 млн. лева
Пет компании ще получат финансиране по процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България” на ОП "Конкурентоспособност". Сумата, която те ще си поделят е 1 392 827,70
лева. Общият ресурс по схемата е 21 088 097,48 лв.
Проектите, които получават финансиране са за повишаване конкурентоспособността на
Българския телеком и телевизия, подпомагане и развитие на компаниите, Произвеждащи
продукти в областта на светодиодното осветление в България, Изграждане и устойчиво
развитие на Строителен клъстер Монтана ООД, създаване на клъстер Подземни води,
Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните
й продукти и услуги.
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в
България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия
чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.
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