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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
16.4.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 2 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 18 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 17 

Общо за деня 20 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 15.04.2013  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Здравей България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 279  
 
 
Резюме: Тема: Платен репортаж на ПроКредит банк за кредити по Джереми  
 
Водещ: ПроКредит банк отпуска нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата Джереми. Заемите от банката за родните малки и средни предприятия са не само 
с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси. Кредитите се 
отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели.  
 
 
Текст: Тема: Платен репортаж на ПроКредит банк за кредити по Джереми  
 
Водещ: ПроКредит банк отпуска нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на 
инициативата Джереми. Заемите от банката за родните малки и средни предприятия са не 
само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси. Кредитите се 
отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели.  
Ганчо Тодоров: Управител съм на търговска фирма, която организира дистрибуцията на 
захарни и шоколадови изделия. От 20 години сме в бранша. Като представител на водещи 
производители, нашата цел е да скъсим дистанцията между производител и търговски обект, 
да направим продуктите достъпни на рафта и да бъдат добре изложени. Извършването на 
складови операции и осигуряване на транспорт до клиента е друга част от дейността ми. Горди 
сме, че създадохме силен екип, отлични условия на работа за нашите служители. Имаме добри 
партньори в лицето на нашите доставчици и клиенти. През 2008 г. инвестирахме в собствена 
административна и складова база и се доверихме на ПроКредит банк. Служителите на банката 
успяха да ни променят представата относно професионално обслужване, бързина и коректност. 
През 2012 г. ПроКредит банк ни предоставиха кредит на инициатива Джереми. Възползвахме 
се от кредитиране за оборотни средства. Предимствата, които ни предлага програма Джереми 
са следните – цената на ресурса е по-ниска от стандартен кредит, таксите за отпускане са 
намалени, не са необходими необезпечения и свързаните с тях допълнителни разходи. Нашето 
бъдеще в трудни пазарни условия зависи от това да бъдем по-ефективни, да използваме 
максимално ресурсите и да намалим разходите. Препоръчвам на бизнеса да се възползва от 
предимствата на програма Джереми.  
ПроКредит банк отпуска кредитите по инициативата Джереми без такса за разглеждане на 
документи. За повече информация, посетите най-близкия клон на ПроКредит банк.  
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Дата: 15.04.2013  
Източник: ТВ7  
Предаване: Добро утро, България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 35  
Брой думи: 6078  
 
 
Резюме: Тема: Политика и избори  
Гост: Цветан Цветанов, зам.-председател на ГЕРБ  
Водещ: Добро утро. Цветан Цветанов е тук – председател на предизборния щаб и заместник-
председател на партия ГЕРБ, а дори в самото начало на тази партия той беше и неин лидер. 
Добро утро, г-н Цветанов.  
 
Текст: Тема: Политика и избори  
Гост: Цветан Цветанов, зам.-председател на ГЕРБ  
Водещ: Добро утро. Цветан Цветанов е тук – председател на предизборния щаб и заместник-
председател на партия ГЕРБ, а дори в самото начало на тази партия той беше и неин лидер. 
Добро утро, г-н Цветанов.  
Цветан Цветанов: Добро утро.  
Водещ: Доста въпроси има на зрителите към вас. До голяма степен - не бих казал, че е 
изненада, но тези въпроси съвпадат и с моите. Готов ли сте да отговаряте дори на въпросите 
за пенсиите?  
Цветан Цветанов: Това е част от въпросите, които ми се задават по време на цялата обиколка, 
която правя в тази предизборна кампания, и разбира се, трябва да заставаме с открито лице и 
да приемаме всички въпроси, за да търсим решения и отговори, които трябва да дадем.  
Водещ: Така. Първо да започна обаче от там, че вие бяхте вътрешен министър. Един от 
големите успехи на това правителство според вас е борбата с организираната престъпност. 
Защо Алексей Петров не успя да получи присъда докато вие бяхте на власт? Разбира се, сега 
вие винаги ще кажете, че съдебната система носи вина за това нещо, но ето, примерно 
„Наглите” бяха осъдени, макар и не в пълния им състав, докато около делото „Октопод” нещата 
наистина не успяха да се случат.  
Цветан Цветанов: Знаете, че делото „Наглите”, лицата бяха задържани декември месец 2009 
г. и бяха осъдени февруари месец 2012 г. на първа инстанция.  
Водещ: Да. Алексей Петров беше задържан два-три месеца по-късно, мисля, че февруари 2010 
г.  
Цветан Цветанов: 2010 г. Знаете, че винаги всичко е свързано със сложността на едно дело, с 
доказателствата, които трябва да бъдат събрани, и експертизите, които се правят. Знаете, че 
съдебният процес на Алексей Петров многократно беше отлаган с възможностите, които дава 
законодателството – това са поради болест, поради неявяване на един от обвиняемите. 
Според мен това е причината да нямаме все още произнасяне на съда дали е виновен или е 
невинен.  
Водещ: Директно да ви питам – имаше ли сделка на ГЕРБ с Алексей Петров предвид по 
принцип отношенията в миналото на бившия премиер Борисов с него?  
Цветан Цветанов: Никога не е имало сделка и никога няма да има сделка. Единственото, от 
което сме се ръководили, и аз, като вицепремиер и министър на вътрешните работи, е 
върховенството на закона и всеки, който е виновен, да понесе заслуженото.  
Водещ: Историята с Мирослав Найденов – ходил ли е този човек да се среща с Алексей 
Петров и да говори за някаква сделка, която да се сключи от двете страни?  
Цветан Цветанов: Не съм разговарял с Мирослав Найденов на база тези твърдения, които е 
отправил Алексей Петров. Знаете, че с обвиняеми аз не водя разговори, за да разбера дали 
това е така от Алексей Петров.  
Водещ: Тоест вие нямате информация въобще да е имало такава среща на Найденов с 
Алексей Петров? Така ли да разбирам?  
Цветан Цветанов: Не знам дали е имало, дали е нямало. За мен важно е, че Алексей Петров е 
изправен пред съда с достатъчно убедителни доказателства и с много свидетели, които 
всъщност са претърпели всичко това от неговото безвластие, което той чувства в държавата.  
Водещ: Историята с Мирослав Найденов – това е поредният министър, уличен в корупция от 
правителството на ГЕРБ. Вие кога разбрахте за него? Беше ли правен опит делото срещу 
Найденов да бъде смачкано на ниво досъдебно производство?  
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Цветан Цветанов: Има осъществена проверка, която е извършена от компетентните 
институции в държавата, след което от 2010 г. всички материали са в прокуратурата и тя е 
органът, който може да повдигне обвинение и тя е органът, който трябва да извърши всички 
останали, допълнителни процесуално-следствени действия.  
Водещ: Вие какво знаете по този случай – бил ли е подслушван Найденов от службите, от вас, 
от МВР за корупция, за рушветчийство? Така поне се говори, че… Включително имаше страшно 
твърдение, че той е предлагал на свои служители подкуп, което би било наистина нов патент – 
политически министър да подкупва служителите си.  
Цветан Цветанов: Всичко, което се събира в една проверка, се използват всички възможни 
инструменти, които позволява законодателството. Там, където е необходимо, се прилагат и 
специални разузнавателни средства след разрешение на съдия и разбира се, всички 
доказателства се предоставят на съда.  
Водещ: Добре, очевидно не искате тук… искате да си свърши прокуратурата работата. От това, 
което чувам и виждам по места, от това, което казаха и хората тази сутрин, очевидно през 
последните четири години е станало едно срастване между държавата, МВР и политическата 
върхушка на ГЕРБ по места, включително това е водило до рекет и върху малкия и средния 
бизнес. Вие имахте ли информация за това нещо или това сега ви изненадва, което ви го 
казвам?  
Цветан Цветанов: Разбира се, че няма такова нещо. И ако ми дадете твърдения в тази 
посока…  
Водещ: Русе.  
Цветан Цветанов: Какво е твърдението за Русе?  
Водещ: Дори хората на площада си казаха мнението какво е – че там има тотално срастване 
между МВР, общинска и държавна власт.  
Цветан Цветанов: Няма такова нещо. И това твърдение, ако е от тези лица, които знам, че са 
криминално проявени, които са били на вашите участия, и същите тези лица, доколкото знам, 
са засечени и във Варна. Така че не знам какви са били проблемите пред община Варна, когато 
са се дискутирали, и тези лица, които са протестирали пред Русе и са протестирали пред 
Варна. Така че…  
Водещ: За вас това са обвинения на криминални типове, които не трябва да се взимат под 
внимание?  
Цветан Цветанов: Аз знам, че част от тези лица, които бяха на тези ваши участия, са 
криминално проявени. Разбира се, всеки е в правото си в една демокрация да изразява своето 
мнение. Няма как един човек, който се е сблъсквал с правоохранителната или 
правораздавателната система, той да излиза и да обича системата или пък да излиза и да 
подкрепя правителството на ГЕРБ. Защото правителството на ГЕРБ – това беше силната 
страна, че нямаше лица, които да бъдат опънати съответните чадъри. И като доказателство на 
това, което говоря – кажете ми една групировка, която да е възникнала, или криминални лица, 
които да са възникнали от управлението на ГЕРБ. Докато в предишните правителства – вие 
знаете как бяха формирани групировките СИК, ВИС и определени емблематични фигури, които 
между другото, не са вече между живите.  
Водещ: Да, абсолютно. Това, което казвате, звучи логично, обаче аз също си го обясних това 
нещо. Обаче какво сега почвам да си мисля – че то не е възникнала групировка по ваше време, 
защото всъщност най-голямата групировка е била държавата.  
Цветан Цветанов: С кое, кажете ми конкретни факти?  
Водещ: С това, че целият ресурс е в нея и на практика това е водело до натиск на целия 
бизнес по места.  
Цветан Цветанов: С кое е бил целият ресурс? Кажете ми конкретни примери, защото…  
Водещ: С МВР, с това, че…  
Цветан Цветанов: С кое?  
Водещ: … спечелихте масово всички общини, имахте местната власт и продължавате да 
имате. Имахте държавата, вашето управление беше силно и е нормално това нещо да доведе 
до известни извращения.  
Цветан Цветанов: Вижте, г-н Бареков, това твърдение в момента не кореспондира с истината 
и веднага ще ви оборя.  
Водещ: Ето, аз ви задавам въпроси, които хората задават…  
Цветан Цветанов: Не, не, момент. Ето, аз веднага ще ви оборя.  
Водещ: … и вие имате възможност да отговорите.  
Цветан Цветанов: Ето, веднага ще ви отговоря. Димитър Николов, кмет на община Бургас – 
самите хора са доволни от него, защото знаят как се разви градът. Какво се случи в София? 
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Йорданка Фандъкова продължи всичко това, което започна премиерът Борисов и лидер на 
политическа партия ГЕРБ. Защо смятате, че хората ще бъдат недоволни от това, че имат метро 
в „Обеля”, в „Люлин”, разширяване на метродиаметъра в „Младост”, сега ще отиде и към 
летището? Това според вас не е ли добра политика. Галя – кметът на община Казанлък. Миро –  
кметът на община Златоград, при бюджет 5 милиона миналата година е вкарал 15 милиона от 
европейски проекти.  
Водещ: Добре.  
Цветан Цветанов: Така че недейте да смятате, че заставайки в един град и идвайки при вас за 
участие определени граждани… Всъщност ние сме в предизборна кампания и в момента всяка 
една политическа формация, а те са 45 партии и коалиции и всеки един може да си вземе 
дежурните представители на дадената формация, да отидат и да опорочат едно предаване…  
Водещ: Така е.  
Цветан Цветанов: … и да не се осъществи смисленият диалог. Защото според мен един 
диалог…  
Водещ: Абсолютно съм съгласен с вас.  
Цветан Цветанов: … за реалните политики – ето, аз заставам пред вас и не знам дори в 
момента какъв въпрос ще ми зададете. Готов съм да отговоря на всички…  
Водещ: Факт, факт, факт абсолютен.  
Цветан Цветанов: … защото вие знаете, че аз нямам нещо, от което да се притеснявам, и 
затова, както се виждам с хората в цялата страна… Ето, вчера ви давам един пример. Когато 
бяхме в Кричим, минахме и поздравихме абсолютно всичко хора, които бяха излезли на 
центъра. Времето не беше много подходящо за срещи, но ние отидохме, защото за малкото 
време, което имам като възможност на дадена област, аз искам да посетя колкото е възможно 
повече общини. Когато се поздравявахме с хората, всички те бяха много учтиви и много 
любезни. Когато се поздравих с три госпожи, които бяха на около 65-70 години, те не пожелаха 
да се поздравят с мен и аз казах – това е ваше право. Това не значи, че аз трябва да им се 
сърдя на тях. Те имат някаква тяхна убеденост, те имат някакво виждане за политиката и те 
казаха, че симпатизират на БСП.  
Водещ: Факт. Вие трябва да свикнете, между другото, с това, че хората са изключително 
критични към вас и колкото повече ги чувате, толкова по-добре.  
Цветан Цветанов: Разбира се, и затова тръгнах на тези срещи.  
Водещ: Като казахте за кметовете, аз имам тук един материал. Да започнем от друго. Вие 
изброихте успешните кметове на ГЕРБ /…/  
Цветан Цветанов: Добре, давам ви кмета на Русе, примерно - Пламен. Ами вие…  
Водещ: Срещу кмета на Русе имаше огромни настроения в града и това нещо го… Вие също 
бяхте с мен, дойдохте на площада, но знаете какви са настроенията там.  
Цветан Цветанов: Ама вижте какво е направено в Русе, погледнете как изглежда градът, 
центърът, централната част. В момента знаете, че има много проекти по европейските 
оперативни програми, които се реализират точно благодарение на кмета и на администрацията 
и, разбира се, в съответната връзка с изпълнителната власт.  
Водещ: Така. Спор няма, че вие имате кметове, които наистина са витрина и аз въобще няма 
да споря с вас за Димитър Николов и за г-жа Фандъкова.  
Цветан Цветанов: Ама, г-н Бареков, ето, давам ви за пример кметове, които бяха сменени. 
Кметът на Видин – г-н Видов. Просто слабо управление 2007-2011 г. и в момента кметът е 
издигнат от БСП. Това значи ли, че ние по някакъв начин сме влияли на избора и смяната на г-н 
Видов.  
Водещ: Би трябвало да сте повлияли.  
Цветан Цветанов: Беше издигнат Владо Тошев за кандидат, защото знаехме, че мандатът на 
Видов е провал за политическа партия ГЕРБ и гражданите го оцениха и дадоха своята 
подкрепа.  
Водещ: Да ви дам пример за още един провал, понеже вие казахте позитивните неща? Кирил 
Йорданов.  
Цветан Цветанов: Да, Кирил Йорданов беше…  
Водещ: Фундаментален провал за партия ГЕРБ. При това, вие имахте възможност да си 
издигнете собствен кандидат – избрахте по-лесният вариант. Дори имаше едно скандално 
изказване тогава, че той е личният избор на г-н Борисов и накрая те го изгониха с камъни 
хората.  
Цветан Цветанов: Виждате, че в момента ние сме си приели тази грешка и аз съм убеден, че в 
участието си в местната власт с частичния избор, който ще бъде проведен след 
парламентарните избори, убеден съм, че политическа партия ГЕРБ ще предложи достоен 
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човек, авторитетен човек, знаещ и можещ, защото предизвикателството, което е пред община 
Варна, това са колкото е възможно повече оперативни програми, за да може в новия финансов 
програмен период 2014-2020 г. да влязат повече пари от Европа.  
Водещ: Още един сигнал от наш зрител, за да не излезе така, че говорим голословно. Кметът в 
Плиска – аз даже там не съм ходил, да ви кажа честно, нямам и лични впечатления, но хората 
пишат така: „Кметът в Плиска Христо Илиев е от ГЕРБ, хората стачкуват, никой не им обръща 
внимание. Кметът не е направил нищо за града.” Не знам този пример от кои е.  
Цветан Цветанов: Не съм запознат конкретно с това питане, но в тези обиколки, които правя в 
момента, ще обиколя и община Плиска и ще мога да ви кажа конкретно. Ще ги задам точно тези 
въпроси.  
Водещ: Така, сега към наистина най-тежкия въпрос – ниските доходи на хората и пенсиите. Ако 
искате, да започнем от това изказване за фискалния резерв, което направихте в Пловдив – не 
вие лично. Имаше след това политически скандал за фискалния резерв, който бил изяден от 
българските пенсионери. Почваме от там.  
Цветан Цветанов: Веднага ще ви отговоря. Тези думи бяха взети в контекста на това, което 
каза премиерът, а това, което каза преди това, е, че всъщност съпоставимият период – четири 
години в управлението на Тройната коалиция и четири години в управлението на ГЕРБ, 
правителството на ГЕРБ е увеличило разходите за българските пенсионери с 9 милиарда лева, 
а общо и със социалната дейност стават 14 милиарда лева. Действително е, че парите, които 
получават българските пенсионери, са недостатъчни, но ние трябва да имаме финансова 
стабилност, трябва да харчим толкова, колкото изкарваме, и това всъщност няма да загроби 
българските деца след години те да плащат тези грехове, които правят в момента днес 
управляващите.  
Водещ: Но не смятате ли, че поведението на г-н Дянков в това правителство беше провал?  
Цветан Цветанов: Премиерът Борисов много ясно заяви, че в един следващ мандат 
вицепремиерът и финансов министър Дянков няма да бъде ползван в изпълнителната власт. 
Сами разбирате, че…  
Водещ: Пази боже това, ако вие заявите, че Дянков ще бъде в следващото правителство, това 
означава да загубите изборите.  
Цветан Цветанов: Той заяви и преди приемането на оставката на правителството, че няма да 
бъде и кандидат за депутат и той не е в нито една листа на политическа партия ГЕРБ.  
Водещ: Зададох ви този въпрос, защото преди малко вие казахте това, което Дянков казваше 
три години и половина – че не трябва да се вдигат доходите на пенсионерите за сметка на 
финансовата стабилност на държавата.  
Цветан Цветанов: Да, и това, което ние отчитаме като слабост…  
Водещ: Тоест на ниво думи нищо не се е променило сега и преди в ГЕРБ. Аз затова така леко 
ви подхлъзнах в този капан.  
Цветан Цветанов: Това, което имаме днес, и това, което анализираме – могло е да приложим 
по-гъвкав подход и дефицитът от 0,5 е могло да стигне до 1%. Но това да дадем…  
Водещ: Аз мисля, че максимално допустимият е 3.  
Цветан Цветанов: Да, но все пак ние трябва да имаме възможност да привличаме инвестиции 
в България. И аз веднага ще ви дам един пример…  
Водещ: Че какво пречат на инвестициите по-високите пенсии?  
Цветан Цветанов: Защото, когато има финансова стабилност, когато има сигурност, тогава 
всъщност инвеститорите са много повече.  
Водещ: Ама то 3% пак е финансова стабилност. Вие мислите, че някой инвеститор ще се 
уплаши, че не е 3% дефицитът, а е 1.  
Цветан Цветанов: Тези 3%, когато…  
Водещ: Тоест не 1, а 3.  
Цветан Цветанов: Тези 3%, когато стигне дефицитът, това означава, че ние реално вече ще 
имаме много пари, които трябва да връщаме в предстоящите години. Основната цел на 
правителството и това, което правим в тези срещи, е да се фокусира вниманието върху новия 
финансов програмен период, който започва само след няколко месеца. Това са 32 милиарда 
лева, които ще влязат аз образование, за иновации, за култура, за земеделие, където между 
другото е увеличена сумата с над 2 милиарда лева.  
Водещ: Факт.  
Цветан Цветанов: И това, което, между другото, никой от опозицията не го каза - на глава от 
населението в държавите от Европейския съюз България има най-добрият бюджет за новия 
финансов период.  
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Водещ: А колко процента от тия 32 милиарда отиват за земеделие и колко за иновации, 
образование и култура?  
Цветан Цветанов: Не бих могъл в момента да ви дам точната разбивка, но мога да кажа, че 
последните години над 10 милиарда са влезли в инфраструктурата на България и това е 
стигнало до съответните общини, където са направени…  
Водещ: Става въпрос да не стане така, че тези пари да отидат основно за земеделие? Аз 
нямам никакво съмнение, че земеделците ще ви подкрепят, защото след първите скандали с 
Дянков, правителството реагира много адекватно. Но ми се струва, че тези 30 милиарда 
приоритетно ще отидат за земеделие, да ви кажа честно.  
Цветан Цветанов: Г-н Бареков, земеделието може да изхрани нацията. Земеделието, когато 
ние обработваме земята си… Аз ви давам за пример една Бавария – не знам дали сте ходили 
скоро, но една Бавария от години е…  
Водещ: Там, когато и да отидеш, г-н Цветанов, е все същото, в Бавария. И скоро да си ходил, и 
по-далеч във времето…  
Цветан Цветанов: Да, но хората са си развили земеделието и в момента, когато имаше 
политика за субсидиране на зърнопроизводителите, вие видяхте, че ние бяхме първите, които 
вече започнахме да даваме и за животновъдите, за зеленчукопроизводителите, за 
тютюнопроизводителите. И в общи линии се стремим да защитим тази работна сила, която е на 
българското земеделие, защото тя е изключително важна и съществена. Паралелно с това 
искаме да развием и да доразвием инфраструктурата, която ще даде възможност за развитието 
на туризма. Знаете, че около 16% от брутния вътрешен продукт идва точно от туризъм.  
Водещ: Вие знаете ли, че България е единствената страна в Европа, в която има официални 
доходи, които са под прага на бедността? Всъщност знаете ли колко е прагът на бедността 
според…  
Цветан Цветанов: Така е, г-н Бареков, но ние трябва да създаваме работни места и това 
трябва да бъде основният акцент. Защото вчера и онзи ден, когато съм ходил, ми задават 
въпроса защо има работещи пенсионери в България, а имаме увеличаващи се безработни.  
Водещ: Ама имате работещи пенсионери. Ето дядо Ахмед какво ви е казал – аз сега четох в 
/…/. „На 90 години съм, работя от 14-годишен, а пенсията ми е 145 лева. Колкото вие сте ни 
лъгали, друг не ни е лъгал”, ви е казал Алиахмедов. Оставям последното изречение – то 
очевидно е оценка, с която не всеки /…/ може да бъде съгласен.  
Цветан Цветанов: Г-н Бареков…  
Водещ: Но човек със 140 лева пенсия според вас може ли да оцелее? Вие представяте ли си 
го това физически?  
Цветан Цветанов: Много е тежко състоянието, но аз ви уверявам, че който и да дойде, няма да 
може да направи пенсиите на 600 или 1200 лева.  
Водещ: А защо да не са поне най-ниските пенсии толкова, колкото са бедните хора – 230 лева? 
Примерно, държавата как нарича хората със 145 лева пенсия, при положение, че вие - 
държавата, тези, които ги наричате „бедни”? Този със 145 лева какъв е според вас, как се 
нарича той – скот, мизерник?  
Цветан Цветанов: Ами, изключително в лошо състояние живее този човек, но…  
Водещ: Еми що го позволявате да се случи? Какво ви пречи най-ниската пенсия да бъде 230 
лева?  
Цветан Цветанов: Г-н Бареков, вие в момента хващате един период и го поставяте на 
коментар. Мога ли аз да ви задам един въпрос?  
Водещ: Да.  
Цветан Цветанов: Знаете ли, че за последните 23 години над 2 милиона българи са напуснали 
родината си?  
Водещ: Факт е, знам.  
Цветан Цветанов: Знаете ли, че много от тези български граждани, които са в малките 
населени места и които обезлюдяха, и беше ликвидирана цялата икономика, която е имала или 
всичко, което е било като поминък за съответното местно население, и съотношението на 
работещи – пенсионери диаметрално е променено…  
Водещ: Факт е, да.  
Цветан Цветанов: Ами след като е променен и след като е…  
Водещ: Основно е пенсионери, които живеят с по 140 лева.  
Цветан Цветанов: … и след като е факт, нали не си представяте, че ние можем да извадим 
едни кредити, да раздадем за по-високи пенсии, защото тези пари реално ще бъдат изхарчени, 
а те няма да бъдат направени.  
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Водещ: Ама те ще бъдат изхарчен в икономиката и ще имате не икономика на мизерията, 
каквато правихте вие, а икономика на растеж.  
Цветан Цветанов: Г-н Бареков, целта на правителството е енергийна ефективност в новия 
финансов програмен период, което ще зададе работни места за тези от средните и малките 
строителни фирми. Защото знаете, че 50% ще бъдат безвъзмездни пари, които ще бъдат за 
българските домакинства. Ще намалим разходите, които правят домакинствата, за съответните 
си издръжка на домакинството. Това, което също е изключително важно – ще запазим 10% 
плоския данък. Това, което е изключително важно – че когато се възползваме от тази 
европейска солидарност, ние даваме възможност при реализирането на тези проекти също да 
наемаме работници, които да реализират тези проекти. Отваряме възможността за проекти, 
които да доведат до повече инвестиции и ви давам…  
Водещ: Не се ли сетихте да го правите това малко късно? Вижте какъв въпрос има към вас от 
една жена.  
Цветан Цветанов: Как късно?! Ами, г-н Бареков…  
Водещ: Защо не си изпълнихте обещанията при първия мандат, а сега искате втори? Ето, аз 
/…/ да го добавям към това, което казвате.  
Цветан Цветанов: Г-н Бареков, защо казвате, че не сме се стремели да изпълним тези 
обещания? Основната задача на правителството знаете ли каква беше 2009 г.?  
Водещ: Да пазите финансовата стабилност.  
Цветан Цветанов: Не, не. Да върнем доверието на Брюксел, за да размразят фондовете. 
Защото Брюксел не искаше парите да се харчат като батко и братко, както го правеха в 
Тройната коалиция.  
Водещ: Съгласен съм, ама това няма нищо общо с финансовата стабилност. /…/ с корупцията.  
Цветан Цветанов: Е как да няма нищо общо?! Има много общо. Защото 1% беше 
възможността, която усвоиха предишните, и 18% бяха договорените проекти. А знаете ли колко 
са в момента усвоените средства? 38% и 103% договорени за този финансов период.  
Водещ: А дали Брюксел няма да размисли, като види сега делото срещу Мирослав Найденов и 
като се позарови малко в Трайчо-трайковите далавери.  
Цветан Цветанов: Брюксел няма да размисли…  
Водещ: Мислите ли?  
Цветан Цветанов: … защото знаете, че в целия този управленски мандат опозицията беше 
достатъчно арогантна, агресивна, за да създаде проблеми на усвояването на тези средства.  
Водещ: Ама не тя корумпира Мирослав Найденов, нали?  
Цветан Цветанов: Момент, момент.  
Водещ: Ако той въобще е корумпиран, разбира се.  
Цветан Цветанов: И в момента трябва да ви кажа, че най-важното в тези избори е, че от 
участието на 45 партии и коалиции, българските граждани трябва да изберат партии, които 
могат да гарантират стабилно правителство и стабилен парламент, с мнозинство, което да 
подкрепя правителството. Защото, г-н Бареков, ако всички тези, които в момента са се 
устремили към парламента, влязат вътре, аз ви гарантирам , че България ще бъде абсолютно 
несигурна държава и Брюксел ще бъде първата стъпка, която ще предприеме, е да спре тези 
фондове – както го направи в Румъния, когато спечели социалистическото правителство.  
Водещ: Добре, нека да спрем дотук за съвсем кратка пауза.  
Цветан Цветанов: Ама това са важни неща!  
Водещ: Очевидно става супер интересен разговорът с г-н Цветанов.  
Цветан Цветанов: Това са важни неща.  
Водещ: Той отговаря на всички въпроси, които има към него. Г-н Цветанов продължава да 
отговаря на въпроси, този път приоритетно въпроси на наши зрители. „Защо Лиляна Павлова е 
водач на листите, при положени, че има областно решение в Благоевград – това е решение на 
партията, ПП ГЕРБ, което тя не е изпълнила като министър на регионалното развитие, а 
именно да бъде уволнен за корупция директорът на ВиК – Благоевград. Между другото, 
навсякъде ВиК е партийна хранилка, където е… когато сте вие на власт е ваша партийна 
хранилка, когато е БСП е тяхна. Разбира се, това не е обвинение към вас, но ето го конкретният 
случай за Благоевград.  
Цветан Цветанов: Лиляна Павлова е човекът, който трябва да отговори. Аз ви уверявам, че…  
Водещ: Тя май води листата там? Или не?  
Цветан Цветанов: Не, тя води листата във Варна и в Стара Загора. Но ви уверявам, че когато 
има постъпили сигнали, винаги се предприемат действия за тяхното отстраняване.  
Водещ: Навсякъде по места хората разказват за това, че ВиК е станала партийна хранилка на 
ГЕРБ през последните години. Приемате ли тези обвинения?  
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Цветан Цветанов: Ама дайте конкретни примери, г-н Бареков.  
Водещ: В Шумен, в Добрич, навсякъде. Те даже не дойдоха.  
Цветан Цветанов: Защото преди…  
Водещ: Хората пият най-скъпата вода в тези градове.  
Цветан Цветанов: Г-н Бареков, преди ни обвиняваха, че вашата телевизия едва ли не е 
толерантна и поощрява действията на правителството.  
Водещ: Да.  
Цветан Цветанов: Нали така?  
Водещ: Да. Сега сме обърнали палачинката.  
Цветан Цветанов: Да, в момента, в който…  
Водещ: Ама разбира се, ама да бе, г-н Цветанов.  
Цветан Цветанов: Навсякъде ме питат. Когато участвах в студиото при вас, когато бяха 
протестите, бях при Люба Кулезич.  
Водещ: Да.  
Цветан Цветанов: На следващия ден тя беше освободена и тогава казаха, че…  
Водещ: Ама тя не е освободена заради вас Люба Кулезич.  
Цветан Цветанов: Ами тя си казва какво се говори.  
Водещ: Ама тя не е освободена заради вас.  
Цветан Цветанов: Ето, виждате, че всеки зададен въпрос аз съм готов…  
Водещ: Добре, неприятно ви е, че съм обърнал палачинката – така да ви разбирам?  
Цветан Цветанов: Не, глупости, не!  
Водещ: Ако искате да ви задавам удобни въпроси?  
Цветан Цветанов: Не, не, не, г-н Бареков…  
Водещ: Добре, г-н Цветанов…  
Цветан Цветанов: … аз съм в студиото, за да отговарям на всички въпроси, които не знам и 
какви са.  
Водещ: Така. Айде сега вие отговорете на хората платихте ли си нещо, за да бъдете така 
комфортно обслужван в моето студио за предишните четири години?  
Цветан Цветанов: Не, не, никога не сме плащали и никога нямаме подобна политика.  
Водещ: Благодаря ви за този отговор. Същото, само ще кажа, каза и премиерът Борисов пред 
Сашо Диков, когато тогава му беше зададен този въпрос. Тоест аз имам сега моралното право 
да ви питам…  
Цветан Цветанов: Само да не се отклоним от въпросите на гражданите.  
Водещ: Да, точно така. Следващият въпрос: „Възможно ли е Цветанов да оглави 
правителството?”, ви питат.  
Цветан Цветанов: Не.  
Водещ: Така. Трети въпрос: „Има ли представа какво работи полицията в страната, не в 
София?”. Според зрители полицията в провинцията е корумпирана.  
Цветан Цветанов: Има сигнали, които са постъпвали докато бях министър, и винаги сме 
правили проверки и сме взимали кадрови решения с подмяната на съответните началници или 
редови служители, които са уронвали престижа на службата.  
Водещ: Сигурен сте, че по места тези хора не злоупотребяват с вашия авторитет?  
Цветан Цветанов: Няма кой да злоупотребява с моя авторитет, а просто, когато има 
нарушения… и сега предполагам, че е същата формата за задействане на дисциплинарния 
орган, който може да направи проверка, и разбира се, да предложи на назначаващия орган да 
освободи или да накаже съответните.  
Водещ: Понеже има въпроси към вас, лични въпроси, за шестте апартамента, за това къде 
учат децата ви и т.н., аз заявявам и пред г-н Цветанов, и пред зрителите, че в такива игри аз 
няма да участвам. Оставете тези въпроси, колеги, да ги задава Алексей Петров, Слави Бинев и 
който още намерите за нормално. Аз съм тук, за да задам на Цветанов тези въпроси, които 
изкараха хората на улицата.  
Цветан Цветанов: Аз само да ви отговоря. Единственият човек, който даде възможност всичко 
да бъде направено прозрачно по моите доходи, по моето имотно състояние - и това е публично 
оповестено в справка, която е от сто и няколко страници… Така че всеки е в правото си да 
влезе и да го провери на сайта на парламента.  
Водещ: Аз даже не ви питам…  
Цветан Цветанов: Не, не, аз го казвам.  
Водещ: … и това защо ви пазят толкова хора – нещо, което хората питат…  
Цветан Цветанов: Аз го казах…  
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Водещ: Защото знам защо ви пазят толкова хора. Знам какво е да посегнеш на Алексей 
Петров. Така че да избегнем тези въпроси. Обърнал съм палачинката – ОК, ще продължа да я 
обръщам тая сутрин. Следният въпрос имам към вас: давате ли си сметка всъщност защо 
паднахте от власт? Отговорихте ли си на този въпрос?  
Цветан Цветанов: Да, разбира се, и когато премиерът обяви своето решение в 41-вото 
Народно събрание, то беше точно провокирано от всички тези протести, които бяха от 
българските граждани, за високите сметки по енергийните разпределителни дружества. Имаше 
обаче определен сценарии, който беше от определени криминални структури. Разбира се, в 
началото и част от политическите лица на партиите в опозиция да могат да оглавят тези 
протести и те да превърнат тази агресия, която искаха да я формират от улицата, към 
българското правителство. Премиерът е един изключително отговорен човек. Той никога не би 
стоял на власт с цената на тези протести, които можеха да създадат създаването на много 
безредици в страната. Това, което направи премиерът, и тук е много важно да го спомена – 
когато влезе в парламента, той каза: 2009 г. получихме управлението от българските граждани. 
Над 1,6 милиона български граждани гласуваха за ГЕРБ. Днес ние връщаме мандата си на 
българските граждани и когато бъде насрочена датата за избори, българските граждани са 
тези, които трябва да определят кой да управлява. Всички тези срещи, които правя от момента 
на подаването на оставката до настоящия момент, и ще продължа да го правя през цялата 
кампания, е точно да разяснявам и да отговаряме на всички тези въпроси, които съм убеден, че 
те са…  
Водещ: Вие не се обиждате на тези въпроси, нали? Защото това са реалните въпроси.  
Цветан Цветанов: Не, аз тези въпроси ги чувам абсолютно същите…  
Водещ: Не, щот се обидихте преди малко.  
Цветан Цветанов: Не, не съм се обидил.  
Водещ: Обидихте се.  
Цветан Цветанов: Не, не, не, не.  
Водещ: Обидихте се, усетих ви.  
Цветан Цветанов: Е, сега…  
Водещ: Познавам ви много добре, обидихте се на тези въпроси, не ви стана приятно, че ви ги 
задавам.  
Цветан Цветанов: Не, елате с мен и ще видите, че абсолютно…  
Водещ: Аз съм с вас, вие знаете – засичаме се почти навсякъде, където ходя.  
Цветан Цветанов: … абсолютно същите въпроси се дискутират с хората, защото ние трябва да 
обясним, за да могат и нашите симпатизанти и членове, които вярват, че правителството на 
ГЕРБ е най-доброто за България, да могат, когато разговарят със своите близки и приятели, да 
разговарят какво е състоянието ни, какви са стъпките…  
Водещ: Вие си давате сметка обаче, че тези икономически групировки, тези партии, които 
яхнаха протестите, не бяха масовата част. Защото имаше едно изказване вчера или онзи ден, 
че 150 000 хора са ви свалили. Те само във Варна бяха толкова на протестите. Много повече 
хора ви свалиха. Давате ли си сметка всъщност, че дори да е имало такива неща… Аз не ги 
отричам, с очите съм ги видял – и икономически групировки имаше вътре, и хора на Слави 
Бинев участваха, и хора на Алексей Петров – спор няма за това. Но основната маса хора бяха 
такива, които не можаха да си платят сметките за ток.  
Цветан Цветанов: Така е. И точно това искаха някои да го яхнат и всъщност на…  
Водещ: Ама защо ги оставихте нещата дотам? Разследването на Диляна Гайтанджиева показа 
осем месеца по-рано какво ще се случи с тия сметки. Вие търпяхте Трайчо Трайков, търпяхте 
Симеон Дянков.  
Цветан Цветанов: Г-н Бареков, мисля, че преди няколко дни лидерът на ГЕРБ го каза – всички 
проверки, които са правени по ЕРП-тата през последните години, са входирани в 
прокуратурата. И сами разбирате, че това, което излезе като неодобрение на българските 
граждани и тези искания, бяха съвсем справедливи, защото абсолютно необосновано бяха 
завишени сметките. Всъщност никой не можа да даде смислен отговор защо се получи това, но 
то стана факт. Вие виждате какви бяха реакциите и действията на българските институции…  
Водещ: Ама той Трайчо Трайков беше пуснал в пъти повече зелени фотоволтаици, разни 
такива паркове, които вдигнаха цената на тока. То беше ясно.  
Цветан Цветанов: И когато премиерът видя грешните стъпки на Трайчо Трайков, той беше 
сменен. И трябва да ви кажа, че когато Делян Добрев стана министър на икономиката, 
енергетиката и туризма, успя да съживи една възможностите за стимулиране на средния и 
малкия бизнес. Това е програмата по „Конкурентноспособност” – над 500-600 милиона лева 
бяха дадени.  
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Водещ: Ако това е вярно, как ще ни убедите сега, че трябва да гласувам за вас и след това 
няма да се появи пак Дянков, пак няма да се появи Трайчо Трайков, Калинка без дипломата, 
Юлиана от ДКЕВР без дипломата? Как ще сформирате следващия екип?  
Цветан Цветанов: Всяко едно управление…  
Водещ: Предпочитам да завършим с тоя въпрос, за да бъде финалът наистина градивен.  
Цветан Цветанов: Всяко едно управление лидерът или министър-председателят, който 
сформира кабинета, той е човекът, който прави равносметка на всичко, което е…  
Водещ: И носи отговорност за това.  
Цветан Цветанов: … било досега, и лидерът много ясно е заявил, че в един следващ 
управленски мандат тези грешки няма да бъдат допускани. На първо място кадровите…  
Водещ: Каква е гаранцията? Вие ги допуснахте вече един път, нормално е да искаме гаранция 
вече.  
Цветан Цветанов: Има вече доказали се хора във всички секторни политики, има сериозна 
база данни от лица, които могат да управляват и могат да бъдат на възлови позиции в 
държавното управление, и ви гарантирам, че няма да допуснем тази грешка, която допуснахме 
в първия мандат.  
Водещ: Последен въпрос: срам ли ви е като български политик - защото мен ме е срам, като 
български журналист и като български гражданин, че в тази държава официалната бедност е 
230 лева, а пенсионерите масово живеят с по 145 лева пенсия. Тази цифричка я запомнете, аз 
я запомних – събуждам се и си заспивам с нея. 145 лева, разделено на 30 дни в месеца.  
Цветан Цветанов: Разбира се, че е срамно, разбира се, че е неудобство, когато отиваш и се 
срещаш във всички тези населени места. Но това, което казах в началото, е, че лидерът на 
ГЕРБ успя да защити по-добра финансова рамка за новия финансов програмен период. То там 
могат да дойдат и тези доходи, които могат да бъдат завишени, когато създадем повече 
работни места, както казах, повече инвестиции. И ви давам за пример една концесия, която 
дълги години е възпрепятствана да бъде реализирана. Но точно правителството на ГЕРБ 
реализира концесията за добив на нефт и газ в Черно море. И знаете ли, че само от тази 
концесионна такса влязоха 80 милиона лева в България и около три-четири години трябва да 
бъде извършено това проучване за добив на нефт и газ.  
Водещ: Ама знаете и за втората концесия, която Трайчо Трайков продаде без пари и ние го 
доказахме това в наше разследване.  
Цветан Цветанов: Да.  
Водещ: И той беше осъден за конфликт на интереси.  
Цветан Цветанов: Да, точно така.  
Водещ: Добре.  
Цветан Цветанов: Ето това са грешките, които…  
Водещ: Винаги двете неща имат обратна страна на медала.  
Цветан Цветанов: Разбира се. Ние не казваме, че ние сме безгрешни. Това е силната страна 
на ГЕРБ – че успяхме да кажем и грешките си. Това е силната страна на ГЕРБ – че можем да 
влезем във всяко студио, да задавате всякакви въпроси…  
Водещ: И да не се обиждате.  
Цветан Цветанов: И да не се обиждаме.  
Водещ: И да не казвате после, че сме обърнали палачинката.  
Цветан Цветанов: Не, вие ми казвате какво казват хората. Аз ви казвам какво ми казват хората 
като обикалям в страната.  
Водещ: Аз казвам хората какво казват, като въпроси към вас.  
Цветан Цветанов: Еми и аз казвам какво хората казват.  
Водещ: А те казват, че обръщаме палачинката хората – комплимент.  
Цветан Цветанов: Да, и аз затова ги убеждавам, че не е така.  
Водещ: Ама що да не е така? Защо?  
Цветан Цветанов: Ами защото всъщност аз винаги съм смятал…  
Водещ: Напротив. Ние избрахме да бъдем опозиция на всички политици.  
Цветан Цветанов: Момент, момент, момент, момент.  
Водещ: Не само на Цветан Цветанов.  
Цветан Цветанов: Аз винаги съм смятал, че вие, като водещ журналист в България, винаги сте 
бил за обективната журналистика. Затова аз ви познавам от толкова дълги години и съм бил 
гост във ваши студия, в сутрешни блокове, където сте водили в други телевизии…  
Водещ: Точно така.  
Цветан Цветанов: … и никога не съм се сърдил на това, което сте ми задавал.  
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Водещ: Добре, айде да разкажем една история за финал, да се позабавляват хората и да 
разберат, че всъщност нито Цветан Цветанов корумпира журналистите, нито журналистите 
корумпират Цветан Цветанов. Помните ли за една наша среща преди изборите 2009 г. във 
Велинград, случайна, между другото, беше срещата?  
Цветан Цветанов: Да, да.  
Водещ: Когато вие ми казахте, че знаете какво прави Алексей Петров по телевизиите.  
Цветан Цветанов: Да?  
Водещ: Аз работех в друга телевизия тогава.  
Цветан Цветанов: Да.  
Водещ: И вие от мен какво поискахте тогава? 50 на 50.  
Цветан Цветанов: Как 50 на 50?  
Водещ: 50 на 50 между ГЕРБ и БСП. Не си спомняте този разговор?  
Цветан Цветанов: Не. 50 на 50 – какво имате предвид?  
Водещ: Балансирана субективност – 50% на 50%.  
Цветан Цветанов: Аз винаги съм искал журналистиката в България да бъде обективна.  
Водещ: Това искахте от мен, и аз ви го дадох тогава, нали?  
Цветан Цветанов: Факт, факт.  
Водещ: Добре. Благодаря за този разговор.  
Цветан Цветанов: Благодаря.  
Водещ: Цветан Цветанов – председател на предизборен щаб на партия ГЕРБ.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 16.04.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 10,11  
Брой думи: 830  
 
 
Резюме: - Госпожо Младенова, какво ще промените в схемата за енергийна ефективност за 
фирмите, за да се забърза договарянето на парите? До момента има само един проект.  
 
Заглавие: Ирена Младенова, зам.-министър на икономиката: 100 млн. лв. за енергийна 
ефективност са под въпрос  
Подзаглавие:  
Автор: Зорница Латева  
Текст: - Госпожо Младенова, какво ще промените в схемата за енергийна ефективност за 
фирмите, за да се забърза договарянето на парите? До момента има само един проект.  
- Схемата за енергийна ефективност не се разбира добре, може би заради лоша комуникация 
от наша страна. От началото на схемата през лятото на миналата година до декември е имало 
десетина проекта. След влизането на асистента по проекта досегаса подадени нови около 90 
предложения.  
Интересът се повишава, но все още имаме пропуски в комуникацията. Преценяваме какво може 
да се промени, без да се налага да спираме схемата, да я преразглеждаме и пускаме наново.  
- Какво ще се променя?  
- Едната промяна засяга списъка с одобрено оборудване, който ще бъде допълнен. Например 
трябва да си купите помпа, която е в списъка. Но за да я инсталирате, ви трябват тръби, които 
не са включени.  
Другият проблем е инвестиционният проект, необходим за енергийния одит. В момента се 
възстановяват разходите, направени след сключването на договора. А инвестиционният проект 
се прави преди това. Имаше идея средствата за енергиен одит да се дават на фирмите под 
формата на ваучери за примерно 25 000 лв., колкото излиза той.  
Но много от фирмите сякаш не разбират, че средствата за енергийна ефективност може да се 
използват за подмяна на производственото оборудване с по-ефективно. Повечето под 
"енергийна ефективност" разбиратсаниране на производственото хале, но товаесамоединот 
елементите.  
- В проектите, които са подадени до момента, за какво се искат средства за саниране или за 
нови машини?  
- Доста интерес има от хотелиерския бранш, който се интересува от подмяна на климатици, 
инсталации за отопление, вентилация и т.н. Но другата голяма част от проектите са за 
производствено оборудване. Има хора, които са разбрали за тази възможност.  
- Има ли опасност по тази процедура да останат неусвоени средства, тъй като бюджетът й е 
150 млн. евро, а кандидатстването приключва през октомври?  
- В момента имаме стотина проекта за около 86 млн. лв., от които парите от еврофондовете са 
43,8 млн. лв. Имаме 5 одобрени за финансиране договора и в министерството се разглеждат 
още 86 предложения, които са одобрени от асистента по проекта.  
Надявам се да няма риск от загуба на средства. В момента правим разчети дали ще успеем да 
договорим целия бюджет. Това едва ли щесе случи до октомври. А срокът може да се удължи 
максимум до 31 декември.  
Разработваме алтернативни варианти за използването на част от средствата. Със сигурност 
ще се стигне до някой от тях, но дано прехвърлените пари към друга схема да са по-малко.  
- Към днешна дата колко пари рискуваме по тази схема?  
- Трудно ми е да кажа.  
- Кое е най-малкото зло?  
- Според мен оптимистичният вариант е до октомври да договорим 100 млн. от всички 150 млн. 
евро.  
- Създава ли проблем на фирмите това, че трябва да получат документ, че разполагат със 
съфинансиране от няколко предварително определени банки, а техните кредити и сметки са в 
други трезори?  
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- Няма никакъв проблем за компании, които работят с банка извън одобрените по схемата. Ние 
не можем, а и не искаме да ги караме да си местят сметките или кредитите в избраните банки.  
Единият вариант е да работите с някоя от избраните банки и тя да ви даде документ, че ще ви 
отпусне кредит или че имате при нея сметка. Другият вариант е да имате документ от друга 
банка и просто да го заверите при някоя от участващите в схемите. Такъв документ може да 
получите например на база овърдрафт, не само депозит.  
- Продължава ли тенденцията фирми да се отказват от проектите си по ОП 
"Конкурентоспособност"?  
- Да, и това е едно от притесненията ни. Има около 500 отказани проекта за общо 95 млн. евро.  
70% от тези близо 500 компании се отказват, защото нямат собствени средства да си 
финансират проекта. Имаме 800 приключени договора, около 500 отказани и близо 2300 в 
изпълнение.  
- Как ще решите проблема с усвояването на този доста голям ресурс, който се освобождава от 
прекратяването на договорите?  
- Това е проблем. По европравилата за тази година има определена сума, която трябва да 
изплатим. Ако не успеем, остатъкът се губи.  
Дори да подпишем нови договори на същата стойност като отказаните, е невъзможно те да се 
изпълнят до края на годината, за да има плащания. Наймного да платим аванси.  
- Това означава ли, че почти сигурно ще се загубят средства по програмата тази година?  
- Рискът е голям. Имаме няколко предложения как да го избегнем. Единият вариант е да се 
увеличат авансовите плащания, което е мярка с плюсове и минуси. Към момента нямаме 
такова решение, а и то не зависи само от нас.  
Другото, което предприемаме активно, но няма да реши целия проблем, е ускоряване на 
обработването на междинните отчети и плащания по проектите на институциите.  
- Колко пари рискуваме за тази година? 95-те млн. евро от отказаните проекти?  
- Сумата не е тази, защото не всички отказани проекти трябваше да приключат тази година. 
Това са прекратените договори от началото на програмата през 2007 до момента. По 
експертни оценки между 70 и 100 млн. лв. са под въпрос за тази година.  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 15.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1771351  
Брой думи: 116  
 
 
Резюме: Божурище. Трябва да се стремим да съживим средния и малкия бизнес. Това каза 
заместник-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с жители от Божурище, 
предаде репортер на Агенция “Фокус”.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: Трябва да се стремим да съживим средния и малкия бизнес  
Подзаглавие:  
Автор: Яница Танева  
Текст: Божурище. Трябва да се стремим да съживим средния и малкия бизнес. Това каза 
заместник-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с жители от Божурище, 
предаде репортер на Агенция “Фокус”. Цветанов добави, че правителството е търсило всички 
възможни механизми за подпомагане на предприятията. Той посочи за пример над 500 – 600 
милиона лева безвъзмездни средства, отделени по Оперативната програма 
„Конкурентноспособност”, както и договорени над 2 милиарда лева повече субсидии в 
земеделието. По думите му – някои производители са постигнали споразумение да изнасят 
продукцията си за Катар. Земеделските производители имат възможност за закупуване на 
техника с европейски пари. Животновъдите и зеленчукопроизводителите трябва да бъдат 
стимулирани, според него. Имаме много пропуснати години; младите специалисти трябва да 
останат в България.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1771351
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1771524  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: Плевен. 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия 
програмен период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел” 
водачът на листата на ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева, съобщиха от партията. „За да се случи 
това ни е необходим административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да 
изготвят програми и да печелят финансиране от европейските фондове”, допълни тя.  
 
Заглавие: Цецка Цачева: Държавата ще връща осигуровките за новоназначен работник 
по плана на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Плевен. 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия 
програмен период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел” 
водачът на листата на ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева, съобщиха от партията. „За да се случи 
това ни е необходим административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да 
изготвят програми и да печелят финансиране от европейските фондове”, допълни тя.  
5 млрд. лева предвижда програмата на ГЕРБ за насърчаване на чуждестранните инвестиции. 
Заложени са и редица облекчения за работодателите за разкриване на нови работни места.  
„Държавата ще връща социалните осигуровки до 2 години назад за всеки новоназначен 
служител”, обяви Цецка Цачева и припомни, че винаги когато се говори за растеж на 
икономиката и устойчиви доходи, трябва да се обръща внимание на качеството на работната 
ръка. „Целта е разкриване не на каквито и да е работни места, а на позиции за добре 
подготвени специалисти, за квалифицирани млади хора и преквалифицирани работещи”, 
допълни водачът на листата с кандидати за народни представители от Плевен.  
„Това е пътят, за да бъдем конкурентоспособни и да реализираме действително целите, които 
сме си поставили”, категорична бе Цачева.  
Почти 1 млрд. лева по програма „Конкурентоспособност” са инвестирани в малки и средни 
предприятия, в рамките на мандата на ГЕРБ, стана ясно на срещата. „Северна България е 
приоритет за следващия мандат на ГЕРБ”, заяви още Цачева. „Липсата на проектна готовност е 
причина регионът да остане най-бедния в страната и Европа”, уточни тя.  
Доказателство за категоричното намерение на ГЕРБ да развива региона е, че повече от 80 
милиона лева са инвестирани по изпълнени вече проекти в региона, а още 370 милиона ще 
бъдат усвоени по програми, по които се работи в момента. За областта цифрата достига 
половин милиард.  
Цачева заяви, че напълно осъзнава отговорността пред себе си и останалите кандидати на 
ГЕРБ, но за могат да изпълнят програмата си е необходимо хората да изберат номер 15 в 
интегралната бюлетина.  
„Победата ни е нужна, защото европейското развитие на България няма алтернатива”, настоя 
Цецка Цачева.  
Всеки от участниците в срещата имаше възможност да постави и писмен въпрос. Лично Цецка 
Цачева пое ангажимент да отговори на всеки до 2 дни, а предложенията за развитието на 
региона да предостави на експертите за включване в програмата на ГЕРБ.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1771524
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f24189  
Брой думи: 1063  
 
 
Резюме: Марин Захариев, кандидат за депутат от ПП ГЕРБ за област Смолян, в интервю за 
Радио „Фокус” – Смолян.  
Фокус: Г-н Захариев, вие сте четвърти в листата за депутати на ПП ГЕРБ за област Смолян за 
предстоящите парламентарни избори. Повечето от местните жители ви познават, но бихте ли 
се представили накратко?  
 
Заглавие: Марин Захариев, ГЕРБ-Смолян: Иска ми се да наблегнем на инициативи, 
водещи до трайна заетост на младите хора  
Подзаглавие:  
Автор: Нели Гергьовска  
Текст: Марин Захариев, кандидат за депутат от ПП ГЕРБ за област Смолян, в интервю за 
Радио „Фокус” – Смолян.  
Фокус: Г-н Захариев, вие сте четвърти в листата за депутати на ПП ГЕРБ за област Смолян за 
предстоящите парламентарни избори. Повечето от местните жители ви познават, но бихте ли 
се представили накратко?  
Марин Захариев: Добър ден, на всички слушатели на Радио „Фокус” – Смолян. Може би 
наистина в областта и в община Смолян доста от хората ме познават, но с няколко думи ако 
мага да кажа за себе си, аз съм роден и живея в Смолян. Висшето си образование съм 
завършил в Пловдивския университет, специалност „Право”. Няколко години работих в 
Пловдив, като работата беше динамична в международна компания в сферата на недвижимите 
имоти и вещното право. В рамките на тези години съм имал доста ангажименти и в родния 
Смолян. След спада на търсенето на имоти се ориентирах към европейските проекти. Имам 
завършен сертификационен курс към Американския университет в България. От 2010 г. активно 
се занимавам с европейски проекти, бивш служител съм на Държавен фонд „Земеделие”, 
експерт, юрист, директор съм бил на център към фондация в Неделино. Бил съм и юрист в 
Областна администрация – Смолян и в адвокатска кантора в Пловдив. С няколко думи експерт 
съм в европейските проекти и правната материя, те по своята същност са и свързани, като 
може би пресечните точки са най-вече в обществените поръчки. Като доста млади хора, аз не 
искам да звуча песимистично, реших да работя и да се развивам в Смолян. Аз мисля, че доста 
хора вече се връщат в Смолян и доста млади хора въобще и не напускат родния град. Разбира 
се, единствено за образование и квалификация, каквато не може да бъде предложена във 
всички области в Смолян. Искаше ми се да направим нещо реално за хората и затова реших да 
се развивам в тази насока, след като ми беше предложено да бъда и заместник-кмет на 
Смолян, приех с една сериозна отговорност и си дадох сметка обаче, че това е преди всичко 
работа и много отговорности, и много по-малко привилегии. За година и полива на заместник-
кметското място се убедих, че това наистина е така.  
Фокус: Както казахте, вече година и половина сте заместник-кмет на Смолян, работите активно 
и сте запознат до голяма степен с проблемите на местните хора. По кои от тях, според вас, 
трябва приоритетно да се работи и сега вече като кандидат за депутат?  
Марин Захариев: Аз смея да кажа, че като служител в Областна администрация и в Държавен 
фонд „Земеделие” съм запознат с проблемите и в областта, но разбира се в по-големи детайли 
в община Смолян, след година и половина като заместник-кмет. Винаги е било приоритет за 
мен и това може би ще го потвърдят и хората, да направим нещо реално за хората. Мъчно ми е 
било като говорим с представител на определено кметство, с граждани и като става ясно, че се 
говори за един проблем от пет, шест, седем, а някъде и от 20 години и проблемът все още стои 
нерешен. Това винаги ме е измъчвало и съм гледал да решаваме нещата реално и да не се 
заблуждават хората. Да се каже – това може да стане в рамките на 6 месеца, това на една 
година, това евентуално на този етап няма как да бъде направено и т. н. Проблемите на хората 
в Смолянска община и в Смолянска област са идентични – лоша инфраструктура, безработица, 
по-малък достъп до квалифицирани кадри. При наличието на сериозна безработица в цялата 
страна, тук има проблеми с квалификацията. Много често се получава така, че фирми или 
предприятия, които инвестират в област Смолян, трудно намират кадри. Така че, мисля, че там 
много може да се работи в преквалификация на населението.  

http://www.focus-news.net/?id=f24189
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Фокус: Вие сте млад човек, казахте вече, че доста млади хора се връщат в родния Смолян. 
Какви конкретни мерки предлага ПП ГЕРБ, на която вие сте представител и кандидат за 
депутат, за намаляване на младежката безработица, която е бич в област Смолян?  
Марин Захариев: Както младежката, така и безработицата като цяло е сериозен проблем. Аз 
лично вярвам, че работни места се създават от бизнеса в една държава. Общината има 
ограничени възможности. В тази връзка за пример ще дам предизборните обещания на БСП, че 
ще открият 250 000 работни места и като ги питат, от къде ще дойдат, те казват, че от програми 
за заетост, от бизнеса и т.н. Те в момента в България над 100 000 – 120 000 човека работят по 
програми за временна заетост и в момента бизнеса разкрива нови работни места и по 
програма „Конкурентноспособност” и по програма „Развитие на човешките ресурси”. Така, че 
аз мисля, че не е важно да си говорим в сухи цифри, а е важно да бъдат постигнати конкретни 
резултати. Програмата на ГЕРБ предвижда преференции за работодатели, назначаващи млади 
хора до 29-годишна възраст. Знаете това е възрастта, която е дефинирана в Закона за 
младежта за млади хора, макар че на практика доста хора над тази възраст също трудно 
намират работа и донякъде попадат в категорията „младежка безработица”. На мен ми се иска 
да наблегнем на инициативи, които водят до трайна заетост на младите хора. Имам предвид 
финансиране по линия на Държавен фонд „Земеделие”, Програма за развитие на селските 
райони, мерки като „Млад фермер”, „Полупазарни стопанства”, създаване на земеделски 
предприятия. Аз лично бих бил много по-щастлив ако петима младежи създадат такива 
предприятия и ги развиват устойчиво, отколкото ако петима младежи бъдат включени в 
програма, в която ще получават една година заплата за определена длъжност, защото това са 
временни мерки. Разбира се, винаги трябва да имаме и такива мерки за една част от 
населението, която получава възможност по мерките за така наречената временна заетост, но 
за мен решението за безработицата е по-добра инфраструктура, която да накара повече фирми 
и предприятия да инвестират, да създадат работни места, развитие на туризма. В тази връзка и 
община Смолян има няколко проекта, с които ще дадем един нов тласък на туризма и не на 
последно място преквалификация. Аз не мисля, че и може би хората ще се съгласят с мен, 
общината може да разкрие повече работни места от тези, които са към момента. Това не е 
динамична сфера, в която могат да се разкриват работни места. Общината може да привлече 
инвеститори, които да разкрият работни места и в частност община Смолян за тази цел намали 
данъците, търси подходящи площи от държавата, които да бъдат предложени на фирми, които 
да инвестират. Могат да се разкриват и чрез ДФ „Земеделие”, ОП „Конкурентноспособност”, 
ОП ”Развитие на човешките ресурси” и това е пътят.  
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13638348  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: Съживяване на малкия и средния бизнес – за това се обяви заместник-председателят 
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, който се срещна с жители от Божурище. Той подчерта и че 
правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на предприятията.  
 
Заглавие: Цветанов: Трябва да съживим малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съживяване на малкия и средния бизнес – за това се обяви заместник-председателят на 
ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, който се срещна с жители от Божурище. Той подчерта и че 
правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на предприятията.  
Над 500-600 млн. лв. са отделени по ОП „Конкурентноспособност”, а над 2 млр. лв. повече са 
договорените субсидии в земеделие, заяви още Цветанов. Според него животновъдите и 
зеленчукопроизводителите трябва да бъдат стимулирани. Развитието на икономиката ни 
трябва да става чрез европейски средства, стимулиране на родното производство и развитие 
на туризма. „Европа очаква стабилност от следващия кабинет, трябва да направим национални 
стратегии, да се търси политически консенсус за развитието на регионите”, каза Цветанов. 
Според него не трябва да се допусне на власт правителство, което не може да усвои 32 
милиарда лева европейски средства от следващия програмен период. „ГЕРБ може да 
продължи политиката, която се одобрява от Брюксел”, каза Цветанов. Финансовата рамка на 
ЕС бе един от най-горещите дебати. Заместник-председателят на ГЕРБ припомни, че България 
е сред четирите държави, които са успели да защитят свия бюджет. Той е на мнение и че 
пенсиите трябва да идват от работеща икономика, туризъм и земеделие. Друг важен приоритет 
е младите специалисти да останат в България.  
Ekip News  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13638348
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13641616  
Брой думи: 362  
 
 
Резюме: 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия 
програмен период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма "Екомебел" 
водачът на листата на ГЕРБ в 15-ти МИР Цецка Цачева. "За да се случи това ни е необходим 
административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да изготвят програми и да 
печелят финансиране от европейските фондове", допълни тя.  
 
Заглавие: Цецка Цачева: Държавата ще връща осигуровките за новоназначен работник 
по плана на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия програмен 
период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма "Екомебел" водачът на 
листата на ГЕРБ в 15-ти МИР Цецка Цачева. "За да се случи това ни е необходим 
административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да изготвят програми и да 
печелят финансиране от европейските фондове", допълни тя.  
5 млрд. лева предвижда програмата на ГЕРБ за насърчаване на чуждестранните инвестиции. 
Заложени са и редица облекчения за работодателите за разкриване на нови работни места. 
"Държавата ще връща социалните осигуровки до 2 г. назад за всеки новоназначен служител", 
обяви Цецка Цачева и припомни, че винаги когато се говори за растеж на икономиката и 
устойчиви доходи трябва се обръща внимание на качеството на работната ръка.  
"Целта е разкриване не на каквито и да е работни места, а на позиици за добре подготвени 
специалисти, за квалифицирани млади хора и преквалифицирани работещи", допълни водачът 
на листата с кандидати за народни представители от Плевен. "Това е пътят, за да бъдем 
конкурентоспособни и да реализираме действително целите, които сме си поставили", 
категорична беше Цачева.  
Почти 1 млрд. лева по програма "Конкурентоспособност" са инвестирани в малки и средни 
предприятия, в рамките на мандата на ГЕРБ, стана ясно на срещата. "Северна България е 
приоритет за следващия мандат на ГЕРБ", заяви още Цачева. "Липсата на проектна готовност е 
причина регионът да остане най-бедния в страната и Европа", уточни тя.  
Доказателство за категоричното намерение на ГЕРБ да развива региона е, че повече от 80 
милиона лева са инвестирани по изпълнени вече проекти в региона, а още 370 милиона ще 
бъдат усвоени по програми, по които се работи в момента. За областта цифрата достига 
половин милиард. Цачева сподели, че напълно осъзнава отговорността пред себе си и 
останалите кандидати на ГЕРБ, но за могат да изпълнят програмата си е необходимо хората да 
изберат номер 15 в интегралната бюлетина.  
"Победата ни е нужна, защото европейското развитие на България няма алтернатива", настоя 
Цецка Цачева. Всеки от участниците в срещата имаше възможност да постави и писмен 
въпрос. Лично Цецка Цачева пое ангажимент да отговори на всеки до 2 дни, а предложенията 
за развитието на региона да предостави на експертите за включване в програмата на ГЕРБ. 
/БЛИЦ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13641616
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.stroitelstvo.bg  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2041638  
Брой думи: 1031  
 
 
Резюме: Европа е в трайна рецесия, средата е силно конкурентна, а по-малко пари означават 
по-голямо предизвикателство. Затова е особено важна ролята на стратегическите приоритети и 
най-фокусираното използване на европейските средства. Какви са приоритетите, какви са 
далечните цели, какъв е пътят към продуктивна среда, която осигурява растеж и по-добър 
стандарт.  
 
Заглавие: Стратегическа визия, образование, енергийна ефективност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Европа е в трайна рецесия, средата е силно конкурентна, а по-малко пари означават по-
голямо предизвикателство. Затова е особено важна ролята на стратегическите приоритети и 
най-фокусираното използване на европейските средства. Какви са приоритетите, какви са 
далечните цели, какъв е пътят към продуктивна среда, която осигурява растеж и по-добър 
стандарт. С тези въпроси започна сесията за финансовата рамка на изграждането на 
стратегическата инфраструктура и завърши с обобщението - всичко трябва да става в диалог 
между администрацията и бизнеса.  
При рецесия на континента и намаляващо финансиране от европейските фондове трябва да 
бъдем много по-умни, да вземаме обмислени решения и да ги спазваме. На този форум 
политиците се срещат с бизнеса и експертите и точно тук вземаме важните решения и 
научаваме посоките, в които се очаква да работим. Това е един от приоритетите на служебния 
кабинет - как ще посрещнем предизвикателствата на следващия програмен период и за какво 
точно да бъдат използвани средствата от Европа, заяви Екатерина Захариева, вицепремиер и 
министър на регионалното развитие.  
Свързаност, инвестиции в икономиката, иновации, добро управление и образование  
Образованието е на първо място - ако искаме да бъдем развита държава с добро строителство 
и добавена стойност. До 2015 г. на Европа ще са нужни 900 хил. инженери. В България има 
запазени традиции. Образователните програми така трябва да се променят, че да излизат 
такива кадри, каквито бизнесът очаква. Това е един от приоритетите, създадена е и специална 
оперативна програма за 2014 - 2020 г.  
Няколко са  
секторите с добра основа - електроника, електротехника, информационни технологии, 
транспорт и логистика, земеделие, ХВП, туризъм, машиностроене, текстил, облекло, дизайн.  
През следващия програмен период държавата ще създаде заедно с бизнеса и университетите 
специални технологични центрове - стратегическа инфраструктура. Предстоят обсъждания, 
организирани от Министерството на икономиката - къде точно и в какви сфери да бъдат това 
ще се реши заедно с университетите и с бизнеса.  
Енергийната ефективност - перспективен ресурс, да влезе в единна програма  
През 2009 г. е трудно да бъдат убедени експертите на Европейската комисия, че трябва да 
бъдат дадени 50% по програмата за многофамилните жилищни сгради, това се оказва огромен 
успех за България. Но и 50% не са достатъчни и вече е договорено увеличаване на фонда за 
следващия програмен период.  
До един месец ще бъде предложена мащабна програма за енергийна ефективност в жилищния 
сектор, МСП, производството и обществените сгради. За жилищата в момента има поне четири 
източника на финансиране - освен ОПРР и фонд "Козлодуй" Националният доверителен 
екофонд, ОПК и програма в МИЕТ за жилища, които обаче не са координирани.  
Необходима е единна програма с лесен достъп за бизнеса и хората и интегриран подход - 
цялостни решения за енергийна ефективност, защото тук влагането на инвестиции е много 
перспективно.  
Пътищата  
Средствата няма да са достатъчни за всички проекти - освен европейските фондове за 
"Струма" и "Хемус", тунела под Шипка, тунела Видин - Ботевград трябва да се търсят източници 
и за останалите много важни проекти - ПЧП за Русе - Свиленград, АМ "Черно море", скоростен 
път Рила.  

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2041638
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Започват прединвестиционни проучвания с АПИ и НКИП, вече има такива за Русе - Свиленград, 
но са необходими по-сериозните проучвания за възвращаемостта.  
Северната скоростна тангента и магистралата София - Калотина са изключително важни, в 
момента се провеждат преговори за промяна на споразумението с ЕИБ.  
Надявам се "Струма" - лот 2, да бъде първото електронно досие на голям инфраструктурен 
проект, той върви с добри темпове, искам да благодаря на камарата на строителите за тази 
идея.  
Тол-системите - източник за финансиране  
Амбицията е през 2014 г. да стартира изборът на изпълнител, от 2016 г. да стартира системата 
за товарните автомобили над 12 т. Това е важен източник за финансиране за пътните проекти, 
за които няма средства от ЕС и интерес за ПЧП.  
Цел: максимално бърз старт на усвояването на евросредствата през 2014 г.  
Новата политика за сближаване на ЕС очертава стратегическата рамка за следващия 
програмен период, която е и инструмент за повишаване на конкурентоспособността на съюза, 
коментира Илиана Цанова, вицепремиер и министър на управлението на средствата от ЕС.  
Стратегията Европа 2020 очертава три вида растеж - приобщаващ, устойчив и интелигентен, 
спрямо които България определи своите приоритети. Ключово значение ще имат инвестициите 
в образованието, повишаване на квалификацията, борба с бедността и възможност за заетост. 
За интелигентния растеж ключови са иновации, бизнес и наука.  
Стратегията за интелигентна специализация - друго предварително условия в споразумението 
за партньорство, се разработва от МИЕТ.  
Устойчивият растеж ще бъде постигнат с инвестиции в транспорт и енергийноефективна 
икономика - ключов приоритет за следващите 7 години.  
Всички планове на правителството са насочени към създаване на  
конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и иновациите с фокус върху секторите с 
висока добавена стойност.  
Въпреки че Европейският парламент не е одобрил многогодишната финансова рамка, още през 
февруари България е представила в ЕК първия работен вариант на споразумението. Процесът 
на разработка продължава, на 15 април ще бъде изпратен втори работен вариант. Когато бъде 
одобрена рамката ще можем да одобрим споразумението на МС и очакваме през септември да 
имаме финализиран вариант, който да бъде одобрен през ноември от ЕК, обясни министър 
Цанова.  
Целта е максимално бързо да стартираме усвояването на европейските средства през 2014 г., 
така че да се справим много по-добре през следващия програмен период.  
Пари на нереформирани сектори няма да се дават, проекти на парче също няма да се 
финансират, търсим интегриран подход.  
Как да превърнем недостатъците си в предимство  
Най-големият енергиен източник на България е много лошата енергийна ефективност, тя 
всъщност е и най-евтиният източник на енергия. Раздробеността на собствеността на земята 
може да бъде нашето предимство. 1/3 от територията на България е в "Натура 2000" - също 
може да бъде предимство. С тези съвети се обърна към участниците министърът на околната 
среда Юлиан Попов.  
България няма собствена криза - от 1997 г. насам винаги в периферията на някой друг. Нашите 
стратегии винаги са били адаптивни или реактивни и в редки случаи сме се възползвали от тях, 
но с такива тактики рискуваме много, коментира Попов.  
Споделените стратегии могат да бъдат много успешни, а стратегическият интегриран подход е 
най-добрият.  
Ролята на образованието за икономиката подчерта и министър Попов. Има една специфична 
точка - грамотността на 15-годишните. С 40% функционална неграмотност какво може да се 
очаква?  
Участници:  
Росен Плевнелиев, президент на България  
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър МРРБ  
Илияна Цанова, вицепремиер и министър на управление на средствата от ЕС  
Юлиан Попов, министър на околната среда и водите  
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/193964  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия 
програмен период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма "Екомебел" 
водачът на листата на ГЕРБ в 15-ти МИР Цецка Цачева. "За да се случи това ни е необходим 
административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да изготвят програми и да 
печелят финансиране от европейските фондове", допълни тя.5 млрд. лева предвижда 
програмата на ГЕРБ за насърчаване на чуждестранните инвестиции.  
 
Заглавие: Цецка Цачева: Държавата ще връща осигуровките за новоназначен работник 
по плана на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия програмен 
период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма "Екомебел" водачът на 
листата на ГЕРБ в 15-ти МИР Цецка Цачева. "За да се случи това ни е необходим 
административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да изготвят програми и да 
печелят финансиране от европейските фондове", допълни тя.5 млрд. лева предвижда 
програмата на ГЕРБ за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Заложени са и редица 
облекчения за работодателите за разкриване на нови работни места. "Държавата ще връща 
социалните осигуровки до 2 г. назад за всеки новоназначен служител", обяви Цецка Цачева и 
припомни, че винаги когато се говори за растеж на икономиката и устойчиви доходи трябва се 
обръща внимание на качеството на работната ръка.  
"Целта е разкриване не на каквито и да е работни места, а на позиици за добре подготвени 
специалисти, за квалифицирани млади хора и преквалифицирани работещи", допълни водачът 
на листата с кандидати за народни представители от Плевен. "Това е пътят, за да бъдем 
конкурентоспособни и да реализираме действително целите, които сме си поставили", 
категорична беше Цачева.  
Почти 1 млрд. лева по програма "Конкурентоспособност" са инвестирани в малки и средни 
предприятия, в рамките на мандата на ГЕРБ, стана ясно на срещата. "Северна България е 
приоритет за следващия мандат на ГЕРБ", заяви още Цачева. "Липсата на проектна готовност е 
причина регионът да остане най-бедния в страната и Европа", уточни тя.  
Доказателство за категоричното намерение на ГЕРБ да развива региона е, че повече от 80 
милиона лева са инвестирани по изпълнени вече проекти в региона, а още 370 милиона ще 
бъдат усвоени по програми, по които се работи в момента. За областта цифрата достига 
половин милиард. Цачева сподели, че напълно осъзнава отговорността пред себе си и 
останалите кандидати на ГЕРБ, но за могат да изпълнят програмата си е необходимо хората да 
изберат номер 15 в интегралната бюлетина.  
"Победата ни е нужна, защото европейското развитие на България няма алтернатива", настоя 
Цецка Цачева. Всеки от участниците в срещата имаше възможност да постави и писмен 
въпрос. Лично Цецка Цачева пое ангажимент да отговори на всеки до 2 дни, а предложенията 
за развитието на региона да предостави на експертите за включване в програмата на ГЕРБ. 
/БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/193964
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-113942.html  
Брой думи: 221  
 
 
Резюме: Потребителска кооперация „Обединение“-Дреновец има интерес към Оперативните 
програми и с помощта на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), ще се 
възползва от възможностите, които предоставят те. Това заяви на срещата с член-
кооператорите, организирана от ОИЦ, председателят на потребителската кооперация Петър 
Първанов.  
 
Заглавие: Кооперацията в Дреновец с интерес към Оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Потребителска кооперация „Обединение“-Дреновец има интерес към Оперативните 
програми и с помощта на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), ще се 
възползва от възможностите, които предоставят те. Това заяви на срещата с член-
кооператорите, организирана от ОИЦ, председателят на потребителската кооперация Петър 
Първанов. Досега кооперацията не е изготвяла проектни предложения, но след представената 
от центъра информация и предвид организационния потенциал, с който разполага 
кооперативното движение, присъстващите коментираха, че фокусът на проектната активност 
може да се насочи към Оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ и „Развитие на човешките ресурси“.  
Подготовката за новия програмен период (2014-2020 г.) бе другият акцент на срещата в с. 
Дреновец. На член-кооператорите бе представено и изпълнението на Оперативните програми в 
област Видин и община Ружинци, като бе подчертано, че проектната активност в общината 
може да се повиши чрез общи инициативи на кооперацията и местната власт. За периода от 
01.01.2007 г. до 01.04.2013 г. (съгласно ИСУН) в община Ружинци е договорен и изпълнен един 
проект по Оперативните програми. Проект „Ремонт на училищен комплекс – СОУ „Н. Й. 
Вапцаров” с. Дреновец“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“, с 
бенефициент община Ружинци, е на стойност 790 532 лв.  
За да активизира кандидатстването с проектни предложения, ОИЦ-Видин ще инициира обща 
среща с всички кооперации в региона. В краткосрочен план центърът ще проведе 
информационни събития с членовете на потребителските кооперации в с. Раковица и гр. 
Брегово.  
 

http://news.myvidin.com/about-113942.html
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.ekipnews.com  
Връзка: 
http://www.ekipnews.com/news/politika/izbori_2013/cvetanov_trqbva_da_syzhivim_malkiq_i_sreden_b
iznes_/151284/  
Брой думи: 197  
 
 
Резюме: Съживяване на малкия и средния бизнес – за това се обяви заместник-председателят 
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, който се срещна с жители от Божурище. Той подчерта и че 
правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на предприятията.  
 
Заглавие: Цветанов: Трябва да съживим малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съживяване на малкия и средния бизнес – за това се обяви заместник-председателят на 
ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, който се срещна с жители от Божурище. Той подчерта и че 
правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на предприятията.  
Над 500-600 млн. лв. са отделени по ОП „Конкурентноспособност”, а над 2 млр. лв. повече са 
договорените субсидии в земеделие, заяви още Цветанов. Според него животновъдите и 
зеленчукопроизводителите трябва да бъдат стимулирани. Развитието на икономиката ни 
трябва да става чрез европейски средства, стимулиране на родното производство и развитие 
на туризма.  
„Европа очаква стабилност от следващия кабинет, трябва да направим национални стратегии, 
да се търси политически консенсус за развитието на регионите”, каза Цветанов. Според него не 
трябва да се допусне на власт правителство, което не може да усвои 32 милиарда лева 
европейски средства от следващия програмен период.  
„ГЕРБ може да продължи политиката, която се одобрява от Брюксел”, каза Цветанов. 
Финансовата рамка на ЕС бе един от най-горещите дебати. Заместник-председателят на ГЕРБ 
припомни, че България е сред четирите държави, които са успели да защитят свия бюджет. Той 
е на мнение и че пенсиите трябва да идват от работеща икономика, туризъм и земеделие. Друг 
важен приоритет е младите специалисти да останат в България.  
 

http://www.ekipnews.com/news/politika/izbori_2013/cvetanov_trqbva_da_syzhivim_malkiq_i_sreden_biznes_/151284/
http://www.ekipnews.com/news/politika/izbori_2013/cvetanov_trqbva_da_syzhivim_malkiq_i_sreden_biznes_/151284/
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1070622  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Потребителска кооперация „Обединение"-Дреновец има интерес към Оперативните 
програми и с помощта на Областен информационен център-Видин, ще се възползва от 
възможностите, които предоставят те. Това заяви на срещата с член-кооператорите, 
организирана от ОИЦ, председателят на потребителската кооперация Петър Първанов.  
 
Заглавие: Кооперацията в Дреновец с интерес към Оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Потребителска кооперация „Обединение"-Дреновец има интерес към Оперативните 
програми и с помощта на Областен информационен център-Видин, ще се възползва от 
възможностите, които предоставят те. Това заяви на срещата с член-кооператорите, 
организирана от ОИЦ, председателят на потребителската кооперация Петър Първанов.  
Досега кооперацията не е изготвяла проектни предложения, но след представената от центъра 
информация и предвид организационния потенциал, с който разполага кооперативното 
движение, присъстващите коментираха, че фокусът на проектната активност може да се насочи 
към Оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" и „Развитие на човешките ресурси".  
Подготовката за новия програмен период (2014-2020 г.) бе другият акцент на срещата в с. 
Дреновец. На член-кооператорите бе представено и изпълнението на Оперативните програми в 
област Видин и община Ружинци, като бе подчертано, че проектната активност в общината 
може да се повиши чрез общи инициативи на кооперацията и местната власт. За периода от 
01.01.2007 г. до 01.04.2013 г. (съгласно ИСУН) в община Ружинци е договорен и изпълнен един 
проект по Оперативните програми. Проект „Ремонт на училищен комплекс - СОУ „Н. Й. 
Вапцаров" с. Дреновец", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие", с 
бенефициент община Ружинци, е на стойност 790 532 лв.  
За да активизира кандидатстването с проектни предложения, ОИЦ-Видин ще инициира обща 
среща с всички кооперации в региона. В краткосрочен план центърът ще проведе 
информационни събития с членовете на потребителските кооперации в с. Раковица и гр. 
Брегово.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1070622
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1070784  
Брой думи: 359  
 
 
Резюме: 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия 
програмен период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел” 
водачът на листата на ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева. „За да се случи това ни е необходим 
административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да изготвят програми и да 
печелят финансиране от европейските фондове”, допълни тя.  
 
Заглавие: Цачева: Държавата ще връща осигуровките за новоназначен работник по 
плана на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия програмен 
период. Това обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел” водачът на 
листата на ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева. „За да се случи това ни е необходим 
административен капацитет и добре подготвени специалисти, които да изготвят програми и да 
печелят финансиране от европейските фондове”, допълни тя.  
5 млрд. лева предвижда програмата на ГЕРБ за насърчаване на чуждестранните инвестиции. 
Заложени са и редица облекчения за работодателите за разкриване на нови работни места.  
„Държавата ще връща социалните осигуровки до две години назад за всеки новоназначен 
служител”, обяви Цачева и припомни, че винаги когато се говори за растеж на икономиката и 
устойчиви доходи трябва се обръща внимание на качеството на работната ръка. „Целта е 
разкриване не на каквито и да е работни места, а на позиици за добре подготвени специалисти, 
за квалифицирани млади хора и преквалифицирани работещи”, допълни водачът на листата с 
кандидати за народни представители от Плевен.  
„Това е пътят, за да бъдем конкурентоспособни и да реализираме действително целите, които 
сме си поставили”, категорична бе Цачева.  
Почти 1 млрд. лева по програма „Конкурентоспособност” са инвестирани в малки и средни 
предприятия, в рамките на мандата на ГЕРБ, стана ясно на срещата. „Северна България е 
приоритет за следващия мандат на ГЕРБ”, заяви още Цачева. „Липсата на проектна готовност е 
причина регионът да остане най-бедния в страната и Европа”, уточни тя.  
Доказателство за категоричното намерение на ГЕРБ да развива региона е, че повече от 80 млн. 
лева са инвестирани по изпълнени вече проекти в региона, а още 370 млн. ще бъдат усвоени 
по програми, по които се работи в момента. За областта цифрата достига половин милиард.  
Цачева сподели, че напълно осъзнава отговорността пред себе си и останалите кандидати на 
ГЕРБ, но за могат да изпълнят програмата си е необходимо хората да изберат номер 15 в 
интегралната бюлетина. „Победата ни е нужна, защото европейското развитие на България 
няма алтернатива”, настоя Цачева.  
Всеки от участниците в срещата имаше възможност да постави и писмен въпрос. Лично Цецка 
Цачева пое ангажимент да отговори на всеки до два дни, а предложенията за развитието на 
региона да предостави на експертите за включване в програмата на ГЕРБ.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1070784


 

 

33 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/1
6
/2

0
1
3

 

Дата: 15.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1070858  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: ГЕРБ може да продължи политиката, която Брюксел одобряваше. Това заяви зам.-
председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб Цветан Цветанов 
пред членове и симпатизанти в град Божурище. Той добави, че правителството е търсило 
всички възможни механизми за подпомагане на предприятията като посочи за пример ОП 
„Конкурентоспособност”, по която са отделени над 500-600 млн. лева безвъзмездни средства, 
както и договорени над 2 млрд. лева повече субсидии в земеделието.  
 
Заглавие: Цветанов: ГЕРБ може да продължи политиката, която Брюксел одобряваше  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ може да продължи политиката, която Брюксел одобряваше. Това заяви зам.-
председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб Цветан Цветанов 
пред членове и симпатизанти в град Божурище. Той добави, че правителството е търсило 
всички възможни механизми за подпомагане на предприятията като посочи за пример ОП 
„Конкурентоспособност”, по която са отделени над 500-600 млн. лева безвъзмездни средства, 
както и договорени над 2 млрд. лева повече субсидии в земеделието.  
Стремим се да съживим малкия и среден бизнес, подчерта Цветан Цветанов. „В новия 
програмен период са заложени 32 млрд. лева за иновации, култура, образование, развитие на 
регионите“, припомни Цветанов. Той посочи 2007 и 2008 г. като празни години в усвояването на 
средства, поради наличие на много корупционни схеми. Заместник-председателят на ГЕРБ 
заяви, че за да се подобри бизнес средата е важно електронното управление и даде за пример 
Томислав Дончев, който е изградил администрация за европроекти.  
Разумният вот е да се гласува за партия, която реално може да управлява, допълни Цветан 
Цветанов. По думите му пенсиите трябва да дойдат от работеща икономика, туризъм и 
земеделие. Един от най-острите дебати в Брюксел беше, когато се обсъждаше финансовата 
рамка. Четири държави успяха да защитят бюджета си, една от тях е България. „Европа очаква 
стабилност от следващия кабинет, трябва да направим национални стратегии, да се търси 
политически консенсус за развитието на регионите”, посочи той.  
„Увеличението на пенсиите през 2009-а предреши политиката на ГЕРБ, за нас остана да 
стабилизираме икономиката без сътресения. Ние сме за запазване на сегашната финансова 
политика”, заяви Владислав Горанов водач на листата на ГЕРБ за София област.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1070858
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1920312  
Брой думи: 634  
 
 
Резюме: Трябва да се стремим да съживим средния и малкия бизнес. Това каза заместник-
председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с жители от Божурище, съобщи Фокус.  
Цветанов обясни, че правителството е търсило всички възможни мех  
 
Заглавие: Цветанов: ГЕРБ може да продължи политиката, одобрявана от Брюксел  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Трябва да се стремим да съживим средния и малкия бизнес. Това каза заместник-
председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с жители от Божурище, съобщи Фокус.  
Цветанов обясни, че правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на 
предприятията. Той даде за пример над 500 - 600 милиона лева безвъзмездни средства, 
отделени по Оперативната програма „Конкурентноспособност", както и договорени над 2 
милиарда лева повече субсидии в земеделието.  
Приведе като доказателство и някои от производителите, постигнали споразумение да изнасят 
продукцията си за Катар. Според Цветанов е важна стъпка, че земеделските производители 
имат възможност за закупуване на техника с европейски пари. Според него животновъдите и 
зеленчукопроизводителите трябва да бъдат стимулирани.  
„Имаме много пропуснати години, младите специалисти трябва да останат в България", 
категоричен е бившият вътрешен министър.  
„Разумният вот е да се гласува за партия, която реално може да управлява. ГЕРБ може да 
продължи политиката, която се одробява от Брюксел", каза Цветанов.  
„Над 2 милиона българи са напуснали държавата в последните 20 години. Пенсиите трябва да 
дойдат от работеща икономика, туризъм и земеделие. Един от най-острите дебати в Брюксел 
беше, когато се обсъждаше финансовата рамка. Четири държави успяха да защитят бюджета 
си; една от тях е България. По думите му - основен приоритет на държавата трябва да е 
енергийната ефективност", коментира Цветанов.  
Владислав Горанов, водач на листата на ГЕРБ за София област, добави, че работи от 14 
години в Министерството на финансите и е запознат с процесите в страната: „Имахме тежката 
задача да помогнем на населените места. Увеличението на пенсиите през 2009-а предреши 
политиката на ГЕРБ; за нас остана да стабилизираме икономиката без сътресения. Ние сме за 
запазване на сегашната финансова политика", каза Горанов.  
„Не трябва да допускаме правителство, което не може да усвои 32 милиарда лева европейски 
средства от следващия програмен период. Не трябва да се допуска 2014 - 2015 г. да бъдат 
празни години в усвояването на средства, както е било през 2007 и 2008 г., когато е имало 
много корупционни схеми", категоричен е Цветанов.  
Жители на Божурище заявиха, че се налага пенсионерите в града да работят и че има 
проблеми с администрацията за бизнеса. Според Цветан Цветанов решението е да се подобри 
бизнес средата чрез електронното управление.  
Той посочи за пример Томислав Дончев, който е изградил администрация за европроекти. По 
думите му може да се проведат разговори с КРИБ - Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, за да се ангажира държавата с проблемите на малките фирми.  
„Трябва да стимулираме нашето производство", посочи още той. Според него 32-та милиарда 
лева могат да бъдат спрени, ако на власт дойде партия, която казва „ще излезем от 
Европейския съюз или ще подадем ръка на Русия".  
„Трябва да развиваме даденостите на държавата", каза още Цветанов. Той даде за пример 
Рила и Пирин, които в момента не могат да развиват зимен туризъм.  
„Генерирането на Брутния вътрешен продукт от туризма е 16 %. Златоград, който граничи с 
Гърция, е уникално място в Родопите, което е било обезлюдено. Правителството на ГЕРБ е 
успяло да изгради проект за туристически коридор - Златоград - Ксанти. Вследствие на това, 
безработицата е намаляла и хората са се завърнали в Златоград", обясни Цветанов.  
Кметът на Божурище, Аспарух Аспарухов, който не е от ПП ГЕРБ, каза, че е впечатлен от 
кандидатската листа на ГЕРБ. Той посочи, че през последните три години има сериозен 
проблем с данъците в общината.  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1920312
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„Голяма част от фирмите са в или пред фалит, трябва да се помисли Божурище да бъде 
включен като бенефициент в следващия програмен период и в района да бъде създадена 
търговско-икономическа зона", каза Аспарухов.  
Цветан Цветанов добави, че не трябва да има противопоставяне между партиите и че е много 
важно да се гласува разумно, че Европа очаква стабилност от следващия кабинет, трябва да 
направим национални стратегии, да се търси политически консенсус за развитието на 
регионите.  
След Божурище Цветан Цветанов и кандидат-депутати от ГЕРБ са на посещение в Костинброд.  
24 часа онлайн  
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1921191  
Брой думи: 369  
 
 
Резюме: „3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия 
програмен период", обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел" водачът на 
листата на ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева.  
 
Заглавие: Цецка Цачева: Държавата ще връща осигуровките за новоназначен работник 
по плана на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия програмен  
период", обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел" водачът на листата на 
ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева.  
„За да се случи това ни е необходим административен капацитет и добре подготвени 
специалисти, които да изготвят програми и да печелят финансиране от европейските фондове", 
допълни г-жа Цачева, цитирана от пресцентъра на ГЕРБ.  
5 млрд. лева предвижда програмата на ГЕРБ за насърчаване на чуждестранните инвестиции. 
Заложени са и редица облекчения за работодателите за разкриване на нови работни места.  
„Държавата ще връща социалните осигуровки до 2 години назад за всеки новоназначен 
служител", обяви Цецка Цачева и припомни, че винаги когато се говори за растеж на 
икономиката и устойчиви доходи трябва се обръща внимание на качеството на работната ръка.  
„Целта е разкриване не на каквито и да е работни места, а на позиици за добре подготвени 
специалисти, за квалифицирани млади хора и преквалифицирани работещи", допълни водачът 
на листата с кандидати за народни представители от Плевен.  
„Това е пътят, за да бъдем конкурентоспособни и да реализираме действително целите, които 
сме си поставили", категорична бе Цачева. Почти 1 млрд. лева по програма 
„Конкурентоспособност" са инвестирани в малки и средни предприятия в рамките на мандата 
на ГЕРБ стана ясно на срещата.  
„Северна България е приоритет за следващия мандат на ГЕРБ - заяви още Цачева. - Липсата 
на проектна готовност е причина регионът да остане най-бедния в страната и Европа."  
Доказателство за категоричното намерение на ГЕРБ да развива региона е, че повече от 80 
милиона лева са инвестирани по изпълнени вече проекти в региона, а още 370 милиона ще 
бъдат усвоени по програми, по които се работи в момента. За областта цифрата достига 
половин милиард.  
Цачева сподели, че напълно осъзнава отговорността пред себе си и останалите кандидати на 
ГЕРБ, но за могат да изпълнят програмата си е необходимо хората да изберат номер 15 в 
интегралната бюлетина.  
„Победата ни е нужна, защото европейското развитие на България няма алтернатива", настоя 
Цецка Цачева.  
Всеки от участниците в срещата имаше възможност да постави и писмен въпрос.  
Лично Цецка Цачева пое ангажимент да отговори на всеки до 2 дни, а предложенията за 
развитието на региона да предостави на експертите за включване в програмата на ГЕРБ.  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1921191
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Дата: 15.04.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1920390  
Брой думи: 631  
 
 
Резюме: Трябва да се стремим да съживим средния и малкия бизнес. Това каза заместник-
председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с жители от Божурище, съобщи Фокус.  
 
Заглавие: Цветанов: Трябва да стимулираме нашето производство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Трябва да се стремим да съживим средния и малкия бизнес. Това каза заместник-
председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с жители от Божурище, съобщи Фокус.  
Цветанов обясни, че правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на 
предприятията. Той даде за пример над 500 - 600 милиона лева безвъзмездни средства, 
отделени по Оперативната програма „Конкурентноспособност", както и договорени над 2 
милиарда лева повече субсидии в земеделието.  
Приведе като доказателство и някои от производителите, постигнали споразумение да изнасят 
продукцията си за Катар. Според Цветанов е важна стъпка, че земеделските производители 
имат възможност за закупуване на техника с европейски пари. Според него животновъдите и 
зеленчукопроизводителите трябва да бъдат стимулирани.  
„Имаме много пропуснати години, младите специалисти трябва да останат в България", 
категоричен е бившият вътрешен министър.  
„Разумният вот е да се гласува за партия, която реално може да управлява. ГЕРБ може да 
продължи политиката, която се одробява от Брюксел", каза Цветанов.  
„Над 2 милиона българи са напуснали държавата в последните 20 години. Пенсиите трябва да 
дойдат от работеща икономика, туризъм и земеделие. Един от най-острите дебати в Брюксел 
беше, когато се обсъждаше финансовата рамка. Четири държави успяха да защитят бюджета 
си; една от тях е България. По думите му - основен приоритет на държавата трябва да е 
енергийната ефективност", коментира Цветанов.  
Владислав Горанов, водач на листата на ГЕРБ за София област, добави, че работи от 14 
години в Министерството на финансите и е запознат с процесите в страната: „Имахме тежката 
задача да помогнем на населените места. Увеличението на пенсиите през 2009-а предреши 
политиката на ГЕРБ; за нас остана да стабилизираме икономиката без сътресения. Ние сме за 
запазване на сегашната финансова политика", каза Горанов.  
„Не трябва да допускаме правителство, което не може да усвои 32 милиарда лева европейски 
средства от следващия програмен период. Не трябва да се допуска 2014 - 2015 г. да бъдат 
празни години в усвояването на средства, както е било през 2007 и 2008 г., когато е имало 
много корупционни схеми", категоричен е Цветанов.  
Жители на Божурище заявиха, че се налага пенсионерите в града да работят и че има 
проблеми с администрацията за бизнеса. Според Цветан Цветанов решението е да се подобри 
бизнес средата чрез електронното управление.  
Той посочи за пример Томислав Дончев, който е изградил администрация за европроекти. По 
думите му може да се проведат разговори с КРИБ - Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, за да се ангажира държавата с проблемите на малките фирми.  
„Трябва да стимулираме нашето производство", посочи още той. Според него 32-та милиарда 
лева могат да бъдат спрени, ако на власт дойде партия, която казва „ще излезем от 
Европейския съюз или ще подадем ръка на Русия".  
„Трябва да развиваме даденостите на държавата", каза още Цветанов. Той даде за пример 
Рила и Пирин, които в момента не могат да развиват зимен туризъм.  
„Генерирането на Брутния вътрешен продукт от туризма е 16 %. Златоград, който граничи с 
Гърция, е уникално място в Родопите, което е било обезлюдено. Правителството на ГЕРБ е 
успяло да изгради проект за туристически коридор - Златоград - Ксанти. Вследствие на това, 
безработицата е намаляла и хората са се завърнали в Златоград", обясни Цветанов.  
Кметът на Божурище, Аспарух Аспарухов, който не е от ПП ГЕРБ, каза, че е впечатлен от 
кандидатската листа на ГЕРБ. Той посочи, че през последните три години има сериозен 
проблем с данъците в общината.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1920390
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„Голяма част от фирмите са в или пред фалит, трябва да се помисли Божурище да бъде 
включен като бенефициент в следващия програмен период и в района да бъде създадена 
търговско-икономическа зона", каза Аспарухов.  
Цветан Цветанов добави, че не трябва да има противопоставяне между партиите и че е много 
важно да се гласува разумно, че Европа очаква стабилност от следващия кабинет, трябва да 
направим национални стратегии, да се търси политически консенсус за развитието на 
регионите.  
След Божурище Цветан Цветанов и кандидат-депутати от ГЕРБ са на посещение в Костинброд.  
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Резюме: „3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия 
програмен период", обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел" водачът на 
листата на ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева.  
 
Заглавие: Държавата ще връща осигуровките за новоназначен работник по плана на 
ГЕРБ, обяви Цецка Цачева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „3 млрд. евро за малките и средни предприятия са предвидени за следващия програмен  
период", обяви на среща с колектива на плевенската фирма „Екомебел" водачът на листата на 
ГЕРБ в 15-и МИР Цецка Цачева.  
„За да се случи това ни е необходим административен капацитет и добре подготвени 
специалисти, които да изготвят програми и да печелят финансиране от европейските фондове", 
допълни г-жа Цачева, цитирана от пресцентъра на ГЕРБ. 5 млрд. лева предвижда програмата 
на ГЕРБ за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Заложени са и редица облекчения за 
работодателите за разкриване на нови работни места.  
„Държавата ще връща социалните осигуровки до 2 години назад за всеки новоназначен 
служител", обяви Цецка Цачева и припомни, че винаги когато се говори за растеж на 
икономиката и устойчиви доходи трябва се обръща внимание на качеството на работната ръка.  
„Целта е разкриване не на каквито и да е работни места, а на позиици за добре подготвени 
специалисти, за квалифицирани млади хора и преквалифицирани работещи", допълни водачът 
на листата с кандидати за народни представители от Плевен.  
„Това е пътят, за да бъдем конкурентоспособни и да реализираме действително целите, които 
сме си поставили", категорична бе Цачева. Почти 1 млрд. лева по програма 
„Конкурентоспособност" са инвестирани в малки и средни предприятия в рамките на мандата 
на ГЕРБ стана ясно на срещата. „Северна България е приоритет за следващия мандат на ГЕРБ 
- заяви още Цачева. - Липсата на проектна готовност е причина регионът да остане най-бедния 
в  
страната и Европа."  
Доказателство за категоричното намерение на ГЕРБ да развива региона е, че повече от 80 
милиона лева са инвестирани по изпълнени вече проекти в региона, а още 370 милиона ще 
бъдат усвоени по програми, по които се работи в момента. За областта цифрата достига 
половин милиард.  
Цачева сподели, че напълно осъзнава отговорността пред себе си и останалите кандидати на 
ГЕРБ, но за могат да изпълнят програмата си е необходимо хората да изберат номер 15 в 
интегралната бюлетина. „Победата ни е нужна, защото европейското развитие на България 
няма алтернатива", настоя Цецка Цачева.  
Всеки от участниците в срещата имаше възможност да постави и писмен въпрос. Лично Цецка 
Цачева пое ангажимент да отговори на всеки до 2 дни, а предложенията за развитието на 
региона да предостави на експертите за включване в програмата на ГЕРБ.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1921221
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Резюме: Съживяване на малкия и средния бизнес – за това се обяви заместник-председателят 
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, който се срещна с жители от Божурище. Той подчерта и че 
правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на предприятията.  
 
Заглавие: Цветанов: Трябва да съживим малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Съживяване на малкия и средния бизнес – за това се обяви заместник-председателят на 
ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, който се срещна с жители от Божурище. Той подчерта и че 
правителството е търсило всички възможни механизми за подпомагане на предприятията.  
Над 500-600 млн. лв. са отделени по ОП „Конкурентноспособност”, а над 2 млр. лв. повече са 
договорените субсидии в земеделие, заяви още Цветанов. Според него животновъдите и 
зеленчукопроизводителите трябва да бъдат стимулирани. Развитието на икономиката ни 
трябва да става чрез европейски средства, стимулиране на родното производство и развитие 
на туризма.  
„Европа очаква стабилност от следващия кабинет, трябва да направим национални стратегии, 
да се търси политически консенсус за развитието на регионите”, каза Цветанов. Според него не 
трябва да се допусне на власт правителство, което не може да усвои 32 милиарда лева 
европейски средства от следващия програмен период.  
„ГЕРБ може да продължи политиката, която се одобрява от Брюксел”, каза Цветанов. 
Финансовата рамка на ЕС бе един от най-горещите дебати. Заместник-председателят на ГЕРБ 
припомни, че България е сред четирите държави, които са успели да защитят свия бюджет. Той 
е на мнение и че пенсиите трябва да идват от работеща икономика, туризъм и земеделие. Друг 
важен приоритет е младите специалисти да останат в България.  
 

 

http://www.speshno.info/news.php?id=223310

