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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация
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Национални печатни медии
Дата: 17.04.2013
Източник: в. Преса
Страница: 21
Брой думи: 1131

Заглавие: Борислав СТЕФАНОВ, шеф на агенцията за инвестиции: И инвеститорите не
обичат монополите
Подзаглавие:
Автор: Леонора ЛЕКОВА
Текст: - Бягат ли инвеститорите от България, г-н Стефанов? През последните месеци страната
беше разтърсена от протести, бизнесът, голям или малък, казва, че загива.
- Ситуацията не може да се нарече благоприятна, но не знам защо се смята, че инвеститорите
действат първосигнално. Ние бяхме на обиколка в Азия и САЩ съвместно с "файненшъл таймс",
на която трябваше в рамките на месец да представим условията за бизнес в България. И точно
като летяхме към Щатите, министър Дянков подаде оставка, а в деня, в който беше първото ни
събитие там, стана ясно, че и правителството си отива. Тогава с посланик Елена Поптодорова се
чудехме какво да обясним на фирмите, с които ще имаме срещи, защото очаквахме да кажат: "За
какви инвестиции ни говорите, за каква България? Вашето правителство тази сутрин подаде
оставка."
- И какво се случи?
- Някои от участниците в срещата бяха чули какво става у нас - едни от вестниците, други от
телевизията. Но реакциите им бяха съвсем нормални. Само ни питаха дали хората протестират
срещу инвеститорите. И когато им обяснихме, че са недоволни от монополите, всеки каза, че
това е нормално. Никой по света не обича монополите.
Така че не бива да се чакат някакви светкавични реакции на всяко нещо, което се случва - добро
или лошо. Един от последните наши проекти е на германската фирма БНТС, която скоро ще
почне да строи завод за автомобилни климатици край Пловдив. От момента, в който влязохме в
контакт с тях през февруари м.г., до октомври, когато решиха да инвестират, дойдоха 15-20 пъти
в България. Разглеждаха различни градове, срещаха се с много хора тук и там, регистрираха
фирма. Това е периодът, за да се вземе решение за един завод. През това време в България се
случиха много неща и както виждате, те не казаха: "Отиваме си."
- форумите обаче са пълни с критики срещу чуждите инвеститори.
- Да, и аз чета тези неща. Казват: "Дойдоха едни чужденци да ни източат богатствата и плащат
на хората смешни заплати. Нека си отиват." Много пъти такива твърдения са напълно
основателни. Затова ще кажа нещо, което едва ли ще хареса на всички. Аз също смятам, че не
ни трябват всякакви инвеститори. Трябват ни такива, които създават добавена стойност и
устойчиви работни места. А това става в производството и в ИТ сектора.
- Защо не привличаме именно такива фирми?
- Аз отдавна искам да имаме клонове навън, защото е много трудно това да става, като си седим
в София. Така ние работим с тези, които ни търсят, а не с такива, които избираме. Но се надявам
голямата рекламна кампания, която провеждаме извън страната, да даде резултат.
- Колко струва на държавата тази медийна кампания?
- Тя е част от голям проект по оперативна програма "Конкурентоспособност" и струва около 3,7
млн. лв. Скъпа е, защото световните бизнес медии са много по-скъпи от нашите. Една страница в
списание от рода на "Икономист" струва около 20 хил. паунда, или 40-50 хил. лв. А ние ще
направим 50 печатни публикации в "Икономист", "файненшъл таймс", "Уолстрийт джърнъл" и
"Бизнесуик". Това са четири от най-големите издания в световен мащаб. Преди две години
направихме проучване с няколко хиляди фирми в Европа, Щатите и Азия, където някои от
въпросите бяха свързани с това какви медии се използват най-често за вземане на
инвестиционни решения. Така стигнахме до тях. Имаме и три видеоклипа по половин минута,
които ще се излъчат над 500 пъти в две водещи телевизии - Си Ен Би Си, "Блумбърг" и Си Ен Ен.
Това също струва пари. Отделно ще имаме реклами и банери на сайтовете на тези медии.
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Резюме: - Бягат ли инвеститорите от България, г-н Стефанов? През последните месеци
страната беше разтърсена от протести, бизнесът, голям или малък, казва, че загива.
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- Кой направи рекламите? Да не са недодялани като новото ни туристическо лого? То също
струваше цяла камара пари.
- Те бяха изработени в лондонско студио, но идеите за тях обсъдихме с над 100 експерти по
маркетинг, пиар, водещи наши икономисти и представители на бизнеса. Решихме да започнем
първо с дискусията, за да не стане скандал като с логото.
- Какви са основните послания? Надявам се, че не са "Елате в България, където заплатите са
ниски."
- Не, защото цената на труда едва ли е най-важното. Ако беше така, всички щяха да са в Шри
Панка и Виетнам, а не са. Казваме им различни неща. Някои от печатните реклами са посветени
на България като цяло, други - на отделни индустрии. Едно от посланията например е, че
България има осмия по бързина интернет в света според изследване на "Блумбърг". Друго - че
имаме 10% плосък данък. Старали сме се човек да може с един поглед да получи добър обем
информация.
- Плоският данък, с който се хвалим, толкова ли е важен?
- Разбира се. Всяка фирма плаща данъци и това дали ще й вземат 10% или 50% е важно.
Разбира се, не е единственият фактор за отварянето на офис, защото иначе тук щяха да са
всички фирми в света. Но все пак по време на обиколката в САЩ и Азия се убедих, че много
малко хора знаят, че в България има 10% данък. Това за мен беше учудващо. От друга страна, в
момента, в който им кажехме този факт, настъпваше голямо оживление. Само дето не ставаха да
ръкопляскат.
Бяхме се постарали във всяка държава презентациите да се водят от хора, които вече работят у
нас. Не сме ги учили какво да говорят, но почти всеки от тях казваше, че е дошъл в България без
да знае нищо за страната ни като шеф или служител на някаква фирма. Мислел да стои една
година, а останал 15 години. Общото мнение беше, че като дойде тук човек, намира повече,
отколкото е очаквал. И това може би е интересно за всички българи, защото ние като че ли се
надпреварваме да търсим негативи.
- Защо инвестициите тогава са толкова малко? Наскоро финансистът Пламен Орешарски
коментира, че за януари те практически са равни на нула.
- Много уважавам г-н Орешарски, но се ядосвам на подобни изказвания, защото и той залита в
пропаганда. Нека видим данните на БНБ. Те показват, че през януари 2013 г. чуждите вложения в
страната са 32 млн. евро срещу 320 млн. евро през януари 2012 г. Спадът е 10 пъти. Това обаче
е само първото ниво на анализ, до което стигат повечето експерти.
- А какво друго да правят? Нали това са фактите?
- БНБ събира данните си много сложно. Обикновено се отчитат стотици хиляди трансакции.
Затова първоначалните данни търпят корекции по няколко пъти. Ако вземем прессъобщението
на БНБ от 15 март 2012 г., ще видим, че ситуацията е била подобна. Инвестициите са били 44
млн. евро. После въпросните 44 млн. са се покачили до 326 млн. евро, защото междувременно
БНБ е отчела нови трансакции. Затова нека да спрем със спекулациите.
Периодът е лош. Не мога да си кривя душата. Но това е главно в сферата на финансите,
недвижимите имоти и търговията. В производството спадът е с 20-30%, и то в период, когато
това се случва в целия свят.
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Регионални печатни медии
Дата: 16.04.2013
Източник: в. Посредник, Плевен
Страница: 3
Брой думи: 365

Заглавие: 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 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 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 г-жа 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 г-жа 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.
16.04.2013
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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.
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Текст: Търговските компании, които имат амбициите да запазят и подобрят пазарните си позиции
не могат да пренебрегват актуалните тенденции в развитието на ИТ и особено, мобилните
технологии и възможностите за детайлни бизнес анализи. Съвременното оборудване за
търговския комплекс също се очертава като фактор с ключово значение
На фона на икономическия спад и забавени темпове на развитие в много сегменти на
индустрията, през последната година, и в глобален мащаб, и у нас търговските компании
демонстрират завидна бизнес активност. Крупните световни търговски вериги продължават да
разширяват териториалното си присъствие, откривайки нови и нови хипермаркети. Развивайки
своя бизнес търговските компании отделят голямо внимание на оптимизацията на оперативните
разходи, както и на повишаването на лоялността на купувачите. На този фон сред основните
тенденции в тяхната информатизация са обновяване на използваните информационни системи,
внедряване на електронен документооборот и EDI системи, както и на системи за финансово
планиране и бюджетиране, интеграция на приложенията и развитие на мобилни решения.
Същевременно, значително се повишиха изискванията към качеството на реализираните ИТ
проекти и оказваните ИТ услуги.
Ретроспекция
През последните 5 години основен двигател на автоматизацията на търговската дейност бе
стремежът към конкурентно предимство - в идеалния случай това означаваше бизнесът да
получи възможността да “играе с няколко хода напред". Именно този стремеж превърна
търговските компании в активни ИТ потребители.
“През последните години търговските компании реализират все повече проекти за внедряване на
софтуерни продукти за управление на бизнеса. Това е нормално, тъй като браншът се развива
изключително активно, с редица нови чуждестранни играчи, както и не малко нови български
вериги. Засилената конкуренция и консолидацията в бранша принуждават играчите да търсят
различни инструменти за оптимизиране на бизнес процесите и внедряването на ефективно ERP
и BI решение е от ключово значение за тази цел", коментира Иван Аржентински, управител на
ERP.BG.
Подобно е и мнението на Димитър Сарафов, търговски мениджър в ФТС България ООД.
“Притиснати от засилващата се конкуренция и свитото потребление компаниите постоянно
търсят различни лостове, с които да изпреварят своите конкуренти, да обслужват по-бързо и покачествено своите клиенти, да управляват по-ефективно дейностите в организацията и
свързаните с тях служители на фирмата. Паралелното изпълнение и контрола на тези задачи
изисква намесата на специализиран софтуер с нужните функционални възможности, който да
помага на средния и висшия мениджмънт на компанията. Именно различните типове ERP
системи дават тези така желани инструменти за управление", казва Сарафов.
И все пак въпреки, значителният напредък в информатизацията на търговската дейност у нас,
динамиката на развитие на бизнеса и ИТ, налага информационната среда да се развива с още
по-бързи темпове. “Днес няма бизнес, който да не използва ИТ решения, но, все още малко
компании се възползват максимално от това, което можем да им предложим. Според нас не са
много тези, които в момента използват решения за цялостно управление на тяхната дейност",
счита Росен Караиванов, управител на Тим ВИЖЪН България.
Наистина, активното използване на постоянно развиващите се средства за комуникация дава
възможност каналите за продажби да бъдат разширени и да се повишава лоялността на
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Резюме: Търговските компании, които имат амбициите да запазят и подобрят пазарните си
позиции не могат да пренебрегват актуалните тенденции в развитието на ИТ и особено,
мобилните технологии и възможностите за детайлни бизнес анализи. Съвременното оборудване
за търговския комплекс също се очертава като фактор с ключово значение
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купувачите. Мобилните приложения, социалните мрежи, интернет магазините - всичко това дава
възможност стоките да се придвижат по-близо до потребителите и механизмите за покупка да
бъдат направени по-прости и по-удобни.
Новите реалности
През 1913 г., Хенри Форд въвежда в заводите си конвейера - подход, довел до силно нарастване
на производителността. Сега, 100 години по-късно, съвременните информационни технологии
дават възможност за създаването на виртуален конвейер за продажба на стоки и извеждат
търговската дейност на нови нива на ефективност. Разбира се, това е свързано с
предизвикателства - необходимо е да се познават комплексни технологии и сложни програмни
продукти, необходимо е прилагането на съвременни мениджмънт подходи. На този фон
търговските компании, които имат амбициите да запазят и подобрят пазарните си позиции не
могат да пренебрегват актуалните тенденции в развитието на ИТ и особено, мобилните
технологии и възможностите за детайлни бизнес анализи. Съвременното оборудване за
търговския комплекс също се очертава като фактор с ключово значение.
Мобилността - необходимост за търговците и техните клиенти
Разпространението на мобилните решения в търговията е неизбежна тенденция. Те са
необходими не само на съвременните магазини, но и на купувачите, защото обликът на пазара
се промени тотално само в рамките на последните 3-4 години. Ако преди, на практика, винаги
купувачът отиваше при продавача, сега самият продавач е принуден да заинтересова
потребителя, със своя асортимент, цени и ниво на обслужване. В тази връзка, стратегическа цел
на търговските компании е да повишат степента на удовлетвореност на клиентите и тяхната
лоялност. Мобилните решения са едно от средствата, с помощта на които тази цел може да бъде
постигната, а наред с това те допринасят за решаването на други не по-малко важни задачи,
включително снижаване на разходите и повишаване на производителността на труда.
“За управление на компаниите в сферата на екс-ван (мобилната) търговия и продажбите на едро
(стокови борси) са разработени софтуерни приложения, които се инсталират на мобилни
устройства и осигурява директен достъп на служители до интегрираната база данни, където и да
се намират. Достъпът е персонализиран, високо защитен и дава на търговците правото да
извличат необходимата им за извършване на продажби актуална информация от системата,
както и да отразяват приетите заявки и други операции директно в нея. Мобилните решения
позволяват разглеждане на клиентска история, изчисляване на комплексни цени и отстъпки,
директен печат на фактури и други документи чрез мобилен принтер, и много други, което
подобрява обслужването и повишава клиентската удовлетвореност. По този начин,
приложенията способстват още за съкращаване времето за изпълнение на задачите и намаляват
риска от грешно въвеждане на данни. Освен за обслужване на клиенти, мобилните решения са
много подходящи и за извършване на складова дейност, тъй като значително могат да улеснят
служителите при получаване и заскладяване на стоки, проследяване на наличности,
преместване на артикули от една локация в друга, разпределението по клетки и зони,
изписването на стоки и много други", поясни Боян Мартинов,търговски директор на Intelligent
Systems Bulgaria.
BI - “швейцарско ножче" в ръцете на бизнеса
По напълно обясними причини, до момента основни потребители на BI решения в глобален
мащаб са териториално разпределените компании от холдингов тип, които имат нужда да
управляват своята мрежа от подразделения от единен център. Именно към този тип компании се
отнася всяка съвременна крупна или средна търговска верига, която иска да поддържа
магазините си в един и същи формат и в същото време се стреми да отчита локалните
особености на търсенето във всяка конкретна точка.
Още един важен стимул за все по-активното въвеждане на BI системи в търговските компании е,
че в практиката вече са натрупани достатъчно примери за ползите от прилагането на такива
решения. В дългия списък със задачите, които могат да се решат успешно с използването на BI
технологии са: управление на маркетинга (включително програми за отстъпки и за лоялност),
комплексен анализ на движението на стоки, създаване на рейтинг на доставчиците по различни
критерии, управление на портфолиото от търговски марки и категории стоки, бюджетиране,
прогнозиране на търсенето, финансово планиране, моделиране на различни стратегически
сценарии и т.н. На този фон, с основание може да се каже, че BI системите се превръщат в нещо
като “швейцарско ножче" за търговските компании (бел. ред. преди доста време се
разпространяваше една реклама в този смисъл).
През последните 2 години, все повече търговски компании у нас проявяват интерес към
внедряване на BI решения и вероятно тази тенденция ще продължи да бъде валидна.
“Мениджърите ангажирани с развитието на информационната среда в своите компании
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неминуемо са осъзнали нуждата от единна ERP система. Тези, които вече са внедрили и ползват
такива системи все по-често разглеждат софтуерните продукти за бизнес анализи (BI), като
естествено надграждане на ERP системата", коментира Веселка Петрова, мениджър “Финанси и
маркетинг" "АБАС Бизнес Сълюшънс България“ ООД.
Търговското оборудване
Постоянно увеличаващата се конкуренция между търговските вериги “разглези" купувачите. Те
вече не желаят да стоят на опашки. За много от тях струпването на хора пред касите в пиковите
часове е достатъчен повод да се откажат от покупки. Освен това, напълно разбираемо е
желанието на потребителите преди покупката да получат, колкото е възможно повече
информация за предлаганите стоки, за техните свойства, състав и качество - много удобно за
целта е собственото мобилно устройство, но има и други решения. И наред с всичко останало,
купувачите силно се влияят от промените в цените - по-ниската цена или допълнителната
отстъпка в много случаи предопределят избора на магазин.
Всичко изброено, дава повод търговските компании да използват най-новите технологии
предлагани на пазара, включително по отношение на оборудването. Ето някои решения, които
вече доказват предимствата си:
>> Мобилни терминали или “магазин без опашка". В Западна Европа и САЩ т.нар. технология
“Queue busting" се прилага вече 10 години за решаването на проблема с неравномерното
натоварване на касите. Недостатъчната пропускателна способност на касите в пиковите часове
се компенсира по следния начин - щом се появи опасност от опашка, в помощ на касиерите се
включват сътрудници, които с мобилни терминали сканират покупките на клиентите, докато те
чакат реда си. Сканираните стоки се опаковат в пакет, за който се отпечатва специален етикет с
бар-код. Така на касиера остава само да сканира един бар-код, да издаде касова бележка и да
приеме парите на клиента.
>> Guided Selling - помощ при избора на стоки. За да вземат решение за покупка, клиентите често
имат нужда от подробна консултация за различни параметри на търсения от тях продукт. Не
винаги продавачите са в състояние да осигурят такава консултация - понякога те просто не
разполагат с необходимата информация. В резултат, клиентът може да остане недоволен от
качеството на обслужване и да се откаже от покупката. Решенията от тип Guided Selling помагат
на купувачите да направят своя избор на продукт. Това може да стане самостоятелно с помощта
на информационен киоск, разположен в магазина или с помощта на мобилни терминали, които
използват продавачите-консултанти (фиг 2).
Мобилните Guided Selling решения дават възможност на продавачите да консултират клиентите
най-подробно във връзка с всякакви характеристики на стоките, да подбират аналози, а също
така да контролират наличностите в склада. В практиката по света вече има достатъчно
примери, които потвърждават, че Guided Selling решенията повишават значително качеството на
обслужване и удовлетвореността на клиентите, което се отразява положително на
производителността на магазина и повишава продажбите.
>> Мобилните принтери - винаги актуални цени. Както вече споменахме, гъвкавата ценова
политика е един от инструментите за привличане и задържане на клиенти. С помощта на
мобилни устройства, даващи възможност за отпечатване на етикетите с цените в реално време,
мениджърите на търговските зали решават задачите за оперативен мониторинг и преоценка на
стоки.
В заключение
Активната автоматизация на процесите в търговската дейност е факт, както в глобален мащаб,
така и у нас. Анализаторите считат, че тази тенденция ще става все по-явна. Според техните
прогнози предстои масово внедряване на технологии, подобряващи възможностите за
управление от страна ма мениджмънта и улесняващи осъществяването на покупка от страна на
клиентите. Възможно е в бъдеще процесът на продажба да бъде напълно автоматизиран - т.е.
пристигате в магазина, имате собствен “клиентски компютър" от който получавате всяка
необходима информация, разхождате се из търговската зала, избирате стока и осъществявате
покупката по безжична връзка. Може би това бъдеще съвсем не е толкова далечно.
***
***
През погледа на ИТ доставчиците
Боряна Томова, AS Systems
През последната година в ИТ стратегиите на търговските компании наблюдавахме няколко
основни тенденции: разширяване на функционалностите на вече въведени CRM решения или
търсене на нови в посока на допълнителни канали за комуникация и управление на проекти и
задачи; разширяване на средствата за анализ на данни; въвеждане на оптимизационни решения
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и решения за управление на веригите за доставки. Сред интересните решения, които
реализирахме за наши клиенти, са: нови В2В Интернет приложения за разширяване на
портфолиото от предлагани услуги; мобилни приложения за оптимизиране на работата на
търговски екипи; приложения за оптимизиране на доставките и за управление на складовото
пространство.
Веселка Петрова, АБАС Бизнес Сълюшънс България ООД
При сегашните темпове на развитие на ИТ бизнесът все по-често проучва новите софтуерни и
хардуерни продукти и ползите, които те биха му донесли. Традиционно се обръща Внимание на
системи с единна база данни за покупки, продажби, склад и счетоводство. Все по-често се
разглеждат и системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), като ясно се
осъзнава, че клиентът е в центъра на цялата търговска дейност. Наблюдава се и интензивно
използване на мобилните технологии, като различни мобилни устройства и софтуер за работа с
тях (в склад, продажби, сервизна дейност и т.н.).
Ирена Иванова, БОРА Силюшънс ООД
В съвременните условия информационните технологии са ключов фактор за успех на
търговските компании. Напоследък техните ИТ стратегии са фокусирани върху въвеждане на все
повече търговски политики с карти за обслужване на клиенти, бонуси и т.н., както и към
интеграция с портали за онлайн търговия. Търсят се комплексни решения, даващи възможност
всички фирмени процеси и данни да са обхванати от единна интегрирана информационна
система.
Димитър Сарафов, ФТС България ООД
Търговските компании имат две основни звена, в които чрез въвеждане на подобрения и
иновации могат да постигнат сериозни оптимизации и по-добри резултати. А именно
оптимизиране на логистичните процеси и повишаване на приходите от продажби. По-будните
компании отдавна са осъзнали нуждата от ERP и CRM системи, чрез които да се постигнат тези
резултати. ERP и CRM системите от висок клас са разработвани на база опита и натрупаното
ноу-хау на различни компании по света - лидери в своята област. Правилното съчетание на
подходяща ERP система и утвърден системен интегратор с нужните за проекта компетенции
гарантират успешен проект, който ще доведе компанията до нужните оптимизайии и повишена
ефективност, което от своя страна да я направи по-конкурентна.
Иван Аржентински, ERP.BG
През последните години екипът ни е провел разговори с мениджмънта и ИТ отделите на десетки
компании. На база на опита ни можем да кажем, че днес изискванията към ИТ инфраструктурата
се променят динамично. За мениджърите вече не е достатъчно да получават справки за бизнеса
си веднъж дневно, докато са в офиса. Те искат да виждат реалната картина в своята компания в
движение, докато са на летището, в хотела или ресторанта - през своя смартфон или таблет.
Важно е също да могат да реагират в реално време на случващото се да създават нови задачи
или да променят вече съществуващи и тези промени да са видими за целия екип в същия
момент - отново през смартфона или таблета. Това, от което имат нужда компаниите, е бизнес
софтуер, напълно оптимизиран за тъч-скрийн интерфейсите на новите устройства, в който
потребителите могат да използват ефективно ERR CRM и BI функционалностите от всякъде.
Илия Моллов, ЦСБ-Систем България
Конкурентноспособността на търговските фирми до голяма степен зависи от това, дали те
цялостно се справят с пазарните изисквания по отношение на качество, обслужване и
надеждност. Ето защо търговските процеси трябва да бъдат бързи, прозрачни и преди всичко
икономически обосновани. Важните качества, които трябва да притежава едно информаиионна
решение, за да отговори на тези изисквания, са висока степен на интеграция и гъвкавост. То
трябва да позволява свързването на всички логистични периферии по протежение на Веригата
за създаване на стойност - от снабдяването през склада и пласмента go POS с интегрирано
касово решение. Високата степен на интеграция дава възможност за максимална прозрачност
над цялата информация в предприятието, особено в областите логистика, диспозиция и
калкулация.
Любо Стоянов, Брейн Сторм Консулт ЕООД
През последната година търговските компании са активни ИТ потребители. За да оптимизират
дейностите си, те се ориентират към Внедряване на ERP с финансиране по линия на ОП
"Конкурентоспособност". Наблюдаваме силен интерес към оптимизацията на бизнес
процесите. Компаниите използват отдалечен достъп чрез мобилни устройства. Така начинът на
работа се променя в съответствие с новите ценности и навици на младите специалисти, а в
допълнение мобилността носи допълнително удобство и престиж. Търговските компании
разширяват и портфолиото от технологични облекчения, които ползват техните служители. С
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мобилните ERP приложения те могат да се възползват от подобрено качество на обслужване,
по-точни данни в оперативната и стратегическа работа, по-голяма производителност.
Юлиан Венев, LLP Dynamics
Клиентите искат все повече и повече срещу по-малко вложени от тях ресурси. Една основна
тенденция в ИТ стратегиите на компаниите бе изчакване, породено от желанието да се
използват средствата отпуснати по ОП "Конкурентоспособност". Като цяло Европейските
фондове помогнаха, но те се усвояват твърде бавно и тромаво. Все още има твърде много
компании, в които ИТ промените тепърва предстоят. Наблюдава се тенденция към засилване на
интереса към внедряване на баркод системи в складовете на търговските компании, които да
оптимизират процесите по прием и експедиция на стоките, както и инвентаризаиия на складовите
наличности. Също така на дневен ред стои и интеграция на тези баркод системи с цялостни ERP
решения. Внедряването на CRM система също е доста актуална тема напоследък.
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Интернет издания и блогове
Дата: 16.04.2013
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2013/04/16/2042905_nova_tehnika_i_tehnologiia_za_analiz_na_energii
nata/
Брой думи: 441

Заглавие: Нова техника и технология за анализ на енергийната ефективност на помпените
агрегати
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В дните от 29 до 31 май 2013 в Интер Експо Център – София ще се проведе 7-ата
поредна специализирана B2B изложба ВОДА СОФИЯ. Форумът ще покаже ново поколение
програма и апаратура, анализиращи и обследващи точното състояние на потребление на
енергия на помпена станция. Чрез енергийното обследване се получава точното състояние на
потребление на енергия на помпеното съоръжение и количествено определяне на
възможностите за икономии на енергия.
Програмата позволява, при годишна експлоатация на съществуващите помпи и помпени
системи, да се усредни режимът на работа и консумация и при замяната им с нови
енергоспестяващи съоръжения със същите показатели, като дебит и напор, но с по-високо КПД,
да се покаже разликата в консумираната мощност на ел. двигателите с доказване на
икономически ефект, изразен в проценти. Понякога, в зависимост от помпеното съоръжение, този
икономически ефект достига до 65% и само от разликата в заплащането за електрическата
енергия новите помпени системи се изплащат за около 3 години.
Целта на обследването е да се постигнe среден и висок ефект до 2020 г. върху финасовите
резултати и конкурентоспособността на българската индустрия. С тази цел са създадени
стимулиращи програми, като Програмата "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА", тя е една от седемте оперативни програми, които се финансират
от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България
към ЕС. Програмата се финансира и от Европейския фонд за регионално развитие и от
националния бюджет.
Организатори на изложбата са Агенция Булгарреклама, Българската Асоциация по Водите (БАВ)
и WASSER BERLIN.
В дните на ВОДА СОФИЯ ще се проведе и 42-ата международна специализирана изложба
БУЛКОНТРОЛА (29 - 31 май), представяща последни технологии в областта на контролноизмервателната апаратура, технологии за промишлена автоматизация, електронни прибори и
принадлежности, автоматизация и лабораторна техника.
И тази година форумът ще представи широка гама нововъведения, които ще улеснят
специалистите при въвеждането на европейските норми и стандарти в различни сектори на
индустрията, като прибори, системи и програмно осигуряване в областта на измерването,
анализа и контрола на шум, вибрации, газови емисии и др.
Фирмите изложители ще демонстрират прецизни инструменти за химически анализи и
оборудване за йонен анализ, рН, йон метри кондуктометри, инструменти за измерване на
стабилност, NIR спектроскопия, волтаметрия, йонна хроматография, както и софтуер за
апаратите и свързването им в мрежа. Пълен набор анализатори за ON-line и AT-line приложения
и потенциостат/галваностати, предназначени за широк кръг електрохимични приложения, модули
за доокомплектовка, софтуер и принадлежности ще бъдат презентирани на специализираната
изложба в Интер Експо Център.
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Резюме: В дните от 29 до 31 май 2013 в Интер Експо Център – София ще се проведе 7-ата
поредна специализирана B2B изложба ВОДА СОФИЯ. Форумът ще покаже ново поколение
програма и апаратура, анализиращи и обследващи точното състояние на потребление на
енергия на помпена станция. Чрез енергийното обследване се получава точното състояние на
потребление на енергия на помпеното съоръжение и количествено определяне на
възможностите за икономии на енергия.
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Паралелно с изложенията стартира и 5-ата международна конференция БУЛАКВА (29-30 май).
Основната тема е "Инвестиционни приоритети в българския воден сектор" с акцент стратегията
за управление и развитие на бранша в България.
Актуална информация за събитията следете на сайта на изложбения комплекс и в социалните
мрежи Facebook и LinkedIN.
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Дата: 16.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1771939
Брой думи: 722

Заглавие: Диана Йорданова, ПП ГЕРБ: Не си позволихме да залитнем в популистки
обещания за светло бъдеще
Подзаглавие:
Автор: Станимир ДИМИТРОВ
Текст: Бургас. Абсолютно мога да кажа, че при управлението на ГЕРБ имахме стабилна
държава. Партията дойде на власт по волята на народа, по демократичен път, по всички
признати от конституцията форми за демократично управление. Направихме много, но много и
не успяхме. Това каза пред Радио „Фокус”-Бургас Диана Йорданова от ПГ на ГЕРБ и член на
комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. По време на управлението на партията
са започнати реформи в нереформирани с години сектори. „В крайна сметка, спечелихме
доверието на хората и управлявахме, но нямахме сигурно парламентарно мнозинство. Въпреки
всичко това не ни изплаши, което ни създаде много политически и икономически врагове. Това ни
даде шанс да вземаме най-правилните решения самостоятелно. Ние не се скрихме зад
колективната отговорност, а напротив – сами с имената и лицата заставахме срещу всеки
проблем. Благодарим на тези, които ни разбраха, вярваха ни и продължават да го правят”, каза
Йорданова. Тя отчете, че е постигнато много в усвояването на евро фондовете. Управлението на
ГЕРБ е показало, че в условията на глобална икономическа криза, усилията на правителството
за реформи, политическата сила и строгата финансова дисциплина, са дали своите положителни
резултати. Въпреки трудностите управляващата партия е успяла да стабилизира държавата
финансово. „Осигурихме работеща система за събиране на данъците и ограничихме не на
последно място „сивата” икономика. Възстановихме и успешно използвахме средствата от
европейските фондове в българската икономиката и модернизацията на страната. Преди четири
години обещахме честност към гражданите и висока критичност към самите нас и го доказахме
на практика, защото го спазихме. Днес имаме воля да продължим, защото през всички тези
години успяхме да постигнем много”, допълни Диана Йорданова. Тя припомни, че доходите на
българите са били запазени през последните четири години. Постепенно са увеличени и
приходите и устойчивото развитие на икономиката чрез инвестиции в инфраструктура, стабилна
данъчна система, насърчаване на инвестиции и не на последно място ограничаване на
бюрокрацията. На сигурно ниво е останала и данъчната тежест. България продължава да бъде
сред страните в Европейския съюз с най-ниски налози. „Правителството на ГЕРБ запази
стабилността на валутния борд при сегашния фиксиран курс на лева към еврото. Отчетохме и
първия излишък по текущата сметка след повече от 14 години. В продължение на 13 години от
1998 година до 2010-та се отчитаха рекордни дефицити, включително рекордните 8,18 милиарда
евро през 2008 година. Икономическият колапс в Европа наложи вземането на мерки за
финансова стабилност, но при първата глътка въздух, която имахме през 2012 година се
концентрирахме върху доходите и растежа. Ще дам само един пример – средната работна
заплата в края на 2012 година е 766 лева като в края на 2009 година е била 609 лева.
Минималната от 240 скочи на 310 до 2013 година. Можем да се похвалим и с повишена
събираемост на ДДС спрямо предходното управление с близо 1,7 милиарда лева и 2,7 млрд.
лева от събиране на акцизи. Това е нещо, което говори за това, че стабилността на системата и
успешното управление води до увеличаване на резултатите. В сравнение с управление на
тройната коалиция по Оперативна програма „Конкурентоспособност” сме разплатили близо 1
млрд. лева спрямо 8 млн. по време на тяхното управление, което на практика е 126 пъти повече.
Всичко това говори за стабилността, която успяхме да постигнем през последните години”, каза
още Йорданова. Според нея, финансовата политика на ПП „Граждани за европейско развитие на
България” (ГЕРБ) е била изключително предвидима. „Пак казвам, ние успяхме да запазим найниските данъци в Европейския съюз. Успяхме да запазим и плоския данък върху доходите на
физически лица и този върху печалбата от 10%. Благодарение на добрата събираемост на
данъците успяхме да отделим с 11,5 млрд. лева повече средства за социалната политика. Това
не е никак малко в условия на финансова криза, която беляза основните приоритети в нашето
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Резюме: Бургас. Абсолютно мога да кажа, че при управлението на ГЕРБ имахме стабилна
държава. Партията дойде на власт по волята на народа, по демократичен път, по всички
признати от конституцията форми за демократично управление.
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управление и цяла Европа. На практика, не като оправдание, а като определяща реалност,
рецесията заложи и самите насоки на развитие”, обясни икономистът. Тя допълни, че на фона на
икономически, социални и политически сривове в Европа държавата е останала стабилна и е
заложила тенденция за повишаване на доходите, която трябва да се продължи. Диана
Йорданова заяви, че това в никакъв случай не трябва да става за сметка на нарушена фискална
стабилност. „В стремежа си да преодолеем недостатъците на нашите предшественици понякога
грешахме в кадровата си политика – не успяхме да повишим достатъчно доходите, но не си и
позволихме да залитнем в популистки обещания за светло бъдеще, които единствено обслужват
политически интереси”, категорична бе Йорданова.
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Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1772038
Брой думи: 312
Резюме: Враца. Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация
на кадри е сред основните регионални приоритети на ПП ГЕРБ Враца. Това заяви водачът на
листата инж. Тотю Младенов, съобщиха от пресцентъра на партията.
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Заглавие: Обучението и квалификацията на кадри е пътят към повече заетост и по-високи
доходи в Област Враца, според ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Враца. Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация
на кадри е сред основните регионални приоритети на ПП ГЕРБ Враца. Това заяви водачът на
листата инж. Тотю Младенов, съобщиха от пресцентъра на партията. Той и кандидатите за
народни представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се срещнаха с
ръководството и служителите на мездренското предприятие за производство на керамични
изделия „Тех Керамик – М“. „Ще изградим във Враца Национален център за обучение и
квалификация на кадри, с цел подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона“, каза
още Младенов.
Той бе категоричен, че това е пътят, по който хората ще се реализират по-лесно на пазара на
труда и ще получават по-високи доходи. Реформа за по-тясно обвързване на образованието с
потребностите на бизнеса и пазара на труда обещаха още кандидатите от листата на ПП ГЕРБ
за Област Враца.
Тотю Младенов представи пред ръководството на „Тех Керамик – М“ възможностите на
оперативните програми „Развитие на човешки ресурси” и „Конкурентоспособност”, от които
може да се възползват всички предприятия от област Враца. За следващия програмен период до
2020 г. правителството на ПП ГЕРБ е осигурило над 1,5 млрд. лв. европейско и национално
финансиране за решаване на проблема с безработицата в Северозападна България, разкри
водачът на листата на ГЕРБ за Област Враца. Приоритет на следващо управление на ГЕРБ ще
бъде и връщането на ДДС в 7-дневен срок, което ще улесни и подпомогне значително бизнеса.
Обиколката на Тотю Младенов, Николай Рашев и Галина Лещарска в община Мездра продължи
със срещи с жителите на селата Горна и Долна Кремена, Боденец и Брусен, както и с хората от
град Роман.
„Целта на подобни срещи е да запознаем хората по места с успехите на правителството на ГЕРБ
и приоритетите ни за следващ мандат“, заяви д-р Лещарска, която акцентира върху здравните и
социалните грижи за възрастните хора и гарантира, че ще работи за запазване и модернизиране
на лечебните заведения в областта.
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Заглавие: “Леки корекции“ на тъмно в разпределянето на европарите до 2020 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Неясни промени в договора за партньорство с ЕС, само програмата за бизнеса не е
готова
На 15 април България трябваше да изпрати първата чернова по договора за партньорство с
Европейския съюз за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Документът дава отговор за
какво страната ни ще похарчи договорените от правителството на ГЕРБ над 15.2 млрд. евро
безвъзмездна помощ от Европейския съюз.
Какво съдържа документът остава пълна мистерия. Служебният премиер Марин Райков съобщи,
че ще има “леки корекции” на завещанието от ГЕРБ, но “генералната рамка” се запазва. Какви ще
са дребните промени не беше обяснено.
В момента Европейският съюз все още няма одобрена финансова рамка за следващия
програмен период 2014 – 2020 г., след като Европарламентът отхвърли предложението на
Европейската комисия за бюджет от 960 млрд. евро заради орязването му спрямо настоящия
програмен период с 36 млрд. евро. Това се случва за първи път в 56-годишната история на
Европейския съюз.
От една страна това дава добър шанс на служебния кабинет да договори нещо отгоре над вече
постигнатите от предшествениците му 15.2 млрд. евро. Премиерът Марин Райков вече намекна,
че ще искаме повече средства от фонда за младежка безработица. От него за България бяха
заделени скромните 75 млн. евро. Другата възможност е да получим пари от т.нар. специален
фонд за подпомагане на бедните региони. България не получи нищо от този фонд, защото
предпочете да вземе повече пари за инфраструктура. На практика т.нар. фонд spesial location
беше създаден, за да се компенсират страните, чиито бюджети бяха орязани спрямо настоящия
програмен период. Правителството на ГЕРБ е настоявало от този специален фонд за двата найбедни региона в ЕС – Северозападна и Североизточна България, да получат 200 млн. евро, но
ни е било отказано. Дали сега ще поискаме отново остава загадка.
По договора за партньорство има пълно информационно затъмнение, въпреки обещанието на
служебния премиер Марин Райков за прозрачност. По думите му договорът трябва да бъде готов
до 15 май и окончателно одобрен от България и ЕС до края на годината.
Преди дни лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че са “притеснени”, че служебният кабинет има
намерение да финализира подписването на споразумение за партньорство между България и
Европейския съюз, без да има “сериозно обществено обсъждане”. Местан уточни, че ДПС не са
против служебният кабинет да работи по тази тема за да не се губи темпо, но “всичко трябва да е
в стриктна координация с основните политически сили”, защото следващите две правителства
ще изпълняват поетите ангажименти. “Няма как да сключим споразумение с ЕС, преди да сме
наясно какви са приоритетите ни и какво ще развиваме”, каза Лютви Местан.
Разпределянето на парите
Все още няма яснота как ще бъдат разпределени 7-те милиарда лева за седемте оперативни
програми. Обсъждат се различни финансови модели. Неофициално се твърди, че парите по
инфраструктурните програми - “Транспорт”, “Околна среда” и “Региони в растеж”, няма да бъдат
пипани и те ще могат да разчитат на същите средства както и през този програмен период –
съответно 2 мрд., 1.8 млрд. и 1.6 млрд. евро.
Преразпределение се прави по останалите четири оперативни програми - “Иновации и
Конкурентоспособност”, “Човешки ресурси” и новите “Наука и образование” и “Добро
управление”, която обедини досегашните “Административен капацитет” и “Техническа помощ”.
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Резюме: Неясни промени в договора за партньорство с ЕС, само програмата за бизнеса не е
готова
На 15 април България трябваше да изпрати първата чернова по договора за партньорство с
Европейския съюз за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Документът дава отговор за
какво страната ни ще похарчи договорените от правителството на ГЕРБ над 15.2 млрд. евро
безвъзмездна помощ от Европейския съюз.
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Единият от обсъжданите варианти е от “Човешки ресурси” и “Конкурентоспособност” да се
вземат по 200 – 250 млн. евро от сегашните им бюджети, които са съответно 1.2 млрд. и 1 млрд.
евро. Тези средства ще бъдат насочени към новата “Наука и Образование”, която ще има
бюджет от около 400 – 500 млн. евро. Най-малко средства – около 250 млн. евро, са планирани
за “Добро управление”.
Проблемът е, че всяка програма иска повече пари от настоящия програмен период и към
момента все още е трудно да се балансират интересите. Това зависи от политиките, на които ще
се заложи през следващите 7 години.
Програмата за бизнеса пак на опашката
Към момента единствената програма, за която все още не е ясно как ще изглежда и какви са
приоритетите й и дори няма чернова, е програмата за бизнеса - “Иновации и
Конкурентоспособност”. Отличникът е “Региони в растеж”, която дори е наясно и как ще
разпредели ресурса от 1.6 млрд. евро между шестте си приоритета. Това става ясно от
публикуваните документи.
Най-много пари - около 2 млрд. евро, са предвидени за програма “Транспорт”. Те ще отидат за
жп проекти по три направления. Едното е границата със Сърбия – София – Пловдив – Бургас.
Другото - Видин – София – Радомир – Кулата и последното София – Русе. От магистралите
приоритетно е изграждането на “Струма” през Креснеското дефиле, както и магистрала “Хемус”,
която обаче при Велико Търново прави завой в посока Русе и не стига до Шумен. Останалите
средства ще отидат за третия лъч на метрото в София от бул.”Ботевградско шосе” до жк.”Овча
купел” и за ремонт на гари. Планирани са и пари за купуване на локомотиви и подвижен състав
за БДЖ, както и за доставка на специализирани плавателни съдове
По оперативна програма “Околна среда” най-много пари ще отидат за изпълнението на
ангажиментите ни в сектор “Води” - 70% от бюджета на програмата или около 1.3 млрд. евро. За
разделното събиране на отпадъци са предвидени 18% от бюджета, а за опазване на
биоразнобразието – 7%. Останалите 5% са техническата помощ.
Над половината от 1.6 млрд. евро по програма “Региони в растеж” (63%) ще отидат за устойчиво
и интегрирано градско развитие в 67 общини. Средствата са за саниране на жилищни сгради,
ремонт на паркове, спортни обекти, детски площадки, пешеходни зони, осветление, изграждане
на училища, детски градини, ясли, нови автобуси за градския транспорт.
Новото е, че за ремонта на болници, социални домове за децата в риск, защитени жилища и
ремонт на пътища няма да се иска този път съфинансиране. Предстои да се разбере дали
Брюксел ще разреши това.
Намаляване на отпадналите от училище до 11%
Новата оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се цели да намали
преждевременно напусналите училище до 11% през 2020 г. Другата цел е ръст на висшистите на
възраст между 30 и 34 г. до 36% през 2020 г.
Научните изследвания и технологичното развитие са първи приоритет на програмата. Залага се
още на ученето през целия живот, стимули за образование в инженерни и природни науки,
подкрепа на дистанционното и електронно обучение.
Освен това по програмата се планира да се финансира ремонтът и обзавеждането на училищата
и детските градини в останалите 197 общини, които не попадат в програмата “Региони в растеж”.
При “Човешки ресурси”, която се очаква да бъде с по-малък бюджет от настоящия програмен
период заради отпадането на образователните мерки, няма някакви иновативни схеми. Залага се
на изпитаните заетост на младежите чрез осигуряване на стаж, както и програмите “Аз мога” и
“Развитие”.
Програмата “Добро управление” обединява сегашните “Административен капацитет” и
“Техническа помощ”. Бюджетът й е планиран да бъде около 250 – 300 млн. евро. Парите ще
отидат за държавната администрация и съдебната власт, електронното управление и
надграждането на информационната система за управление на евросредствата ИСУН 2020.
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Резюме: Целта е повече заетост и по-високи доходи в областта
Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на кадри е сред
основните регионални приоритети на ГЕРБ Враца.
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Заглавие: ГЕРБ залага на обучението и квалификацията на кадри във Враца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Целта е повече заетост и по-високи доходи в областта
Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на кадри е сред
основните регионални приоритети на ГЕРБ Враца.
Това заяви водачът на листата инж. Тотю Младенов. Той и кандидатите за народни
представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се срещнаха с ръководството и
служителите на мездренското предприятие за производство на керамични изделия «Тех Керамик
- М“.
«Ще изградим във Враца Национален център за обучение и квалификация на кадри, с цел
подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона“, каза още Младенов.
Той бе категоричен, че това е пътят, по който хората ще се реализират по-лесно на пазара на
труда и ще получават по-високи доходи. Реформа за по-тясно обвързване на образованието с
потребностите на бизнеса и пазара на труда обещаха още кандидатите от листата на ПП ГЕРБ
за Област Враца.
Тотю Младенов представи пред ръководството на «Тех Керамик - М“ възможностите на
оперативните програми Развитие на човешки ресурси и Конкурентоспособност, от които може
да се възползват всички предприятия от област Враца.
За следващия програмен период до 2020 г. правителството на ПП ГЕРБ е осигурило над 1,5
млрд. лв. европейско и национално финансиране за решаване на проблема с безработицата в
Северозападна България, разкри водачът на листата на ГЕРБ за Област Враца. Приоритет на
следващо управление на ГЕРБ ще бъде и връщането на ДДС в 7-дневен срок, което ще улесни и
подпомогне значително бизнеса.
Обиколката на Тотю Младенов, Николай Рашев и Галина Лещарска в община Мездра продължи
със срещи с жителите на селата Горна и Долна Кремена, Боденец и Брусен, както и с хората от
град Роман.
«Целта на подобни срещи е да запознаем хората по места с успехите на правителството на
ГЕРБ и приоритетите ни за следващ мандат“, заяви д-р Лещарска, която акцентира върху
здравните и социалните грижи за възрастните хора и гарантира, че ще работи за запазване и
модернизиране на лечебните заведения в областта.
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Заглавие: Цецка Цачева: При следващ мандат приоритет ще бъде развитието на Северна
България
Подзаглавие:
Автор: ИНТЕРВЮ НА НЕДА ВАСИЛЕВА
Текст: В предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” досегашният председател на НС и водач
на листата за Плевен на ГЕРБ г-жа Цецка Цачева разказа повече за приоритетите, които
партията си поставя. Ако ГЕРБ получат следващи управленски мандат, акцент ще бъде поставен
върху Северна България. За развитието на Плевен и областта е необходимо запазване на
темповете на усвояване на европейски средства, категорична е Цачева. Инвестиции в малкия и
средния бизнес ще са водещи. Бизнесът и работещата икономика са тези, които създават
работни места, а именно това е нещото, от което се нуждаят хората.
- Вие сте водач на листата на ГЕРБ в Плевен. Как смятате да накарате хората в града, който е
може би най-бързо обезлюдяващият се, да Ви подкрепят, да подкрепят партия ГЕРБ? - Аз
благодаря за доверието на моите колеги и на ръководството на партията, които са ми поверили
тази изключително тежка и отговорна мисия да поведа листата на Плевен за участие в
парламентарните избори на 12-ти май тази година. Няма да е леко, защото Плевен е в Северна
България и знаем икономическото развитие на севера и юга в страната. Ние, ГЕРБ, натрупахме
опит и традиция като управляваща партия. Върху нас не тегне миналото на първите 20 години от
прехода. Тогава, когато тогавашните управляващи доведоха до разруха икономиката на
страната, специално в Северозападна България и в частност на плевенска област. Моите
съграждани помнят промишлената слава на Плевен и знаят кои правителства и по какъв начин
направиха така, че днес, Плевен и плевенска област са един от районите, който най-много
обезлюдява. Как ще мотивираме хората да гласуват и основно как да дадат подкрепата си за
нас? Разбира се, със самочувствието на стореното до момента от партия ГЕРБ. Безспорно е,
преведохме държавата през перипетиите на една изключително сериозна икономическа и Г
градихме инфраструктура, продължихме европейския път на развитие на България след
приемането ни за пълноправен член на ЕС. Ние сме с отворени сърца и души към хората. Имеше
грешки, които са неминуеми за всяко едно управление, още повече на партия, която за първи път
е във властта, в националната власт. Но нека с ръка на сърце да кажем: имало ли е друго
правителство, което по толкова категоричен начин се е противопоставило на министри, които са
губили доверието и подкрепата на хората, на народни представители, които по един или друг
начин не са имали онзи морал и онези действия, които са присъщи за нашата партия. Аз съм
сред своите избиратели и съм в директен контакт с тях. Аз знам какви са настроенията на хората,
знам, че тогава, когато си признаеш грешките, когато имаш ясна визия за това какво предстои да
се направи, те ще ти повярват и ще тръгнат след теб. А за това какво предстои за Плевен трябва
ясно и открито да кажа: следващият ни управленски мандат, ако гражданите решат да го имаме,
ще бъде с акцент върху Северна България. Винаги след едно такова изявление следва логично
въпросът с какви средства и как. Няма друга алтернатива за развитието на България като цяло и
в частност на Северна България, на плевенска област, ако ние не продължим с тези темпове да
усвояваме средствата по европейските фондове. За всеки човек е присъщо тогава, когато
нещата се случват по хубавия начин, някак си естествено да забелязваш направеното, да го
отминаваш и много бързо да го забравяш. Но нека се върнем 4 години назад. Вярвахме ли
тогава, че европейските средства, отделени за България и трайно замразени по време на
предишните управляващите, ще могат с такъв мащаб да бъдат усвоявани по време на нашето
управление? Това вече е факт и хората го виждат. За плевенска област, колкото и да е трудно,
са направени не малко неща. Ние вече имаме успешно реализирани проекти със средства по
европейските фондове. Искам категорично да заявя, причината, за да бъде Северна България
някак си по-изоставаща в икономическото си развитие, е това, че ние заварихме без никаква
проектна готовност този край на страната. По време на управлението на ГЕРБ се започна с
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интензивно проектиране, така че аз съм убедена, че през следващия мандат ще можем да
реализираме тези проекти. -Върху кои сфери на развитие ще поставите акценти в Плевен?
-Хората се вълнуват от това да имат работа и да имат доходи, които да им осигурят едно
нормално развитие. Ние не сме популисти, не употребяваме цифри за минимална работна
заплата, за проценти за увеличаване на доходите, за разкриване на работни места, защото
всичко това е следствие от една добре работеща икономика. За нас акцентът ще бъде върху
развитието на средния и малкия бизнес, така, както досега по програмата
„Конкурентоспособност ” успяхме да усвоим 1 млрд. лева. Това е 126 пъти повече от това,
което усвоиха предишните управляващи. Някак си в неравномерни секторни политики отиваха
тези средства, преимуществено в хотелиерство, ресторантьорство, които за съжаление не са
основният икономически потенциал на нашия край. Плевен е район с развито земеделие. Тук има
много богата земя. Трябва да продължим с тези политики, които имахме и до момента като
успешни, основно в зърнопроизводството. Но сега е време да обърнем внимание и на
зеленчукопроизводителите, на животновъдите, на пчеларите. Когато си развивал и градил
законодателство, което да облекчава бизнеса; когато хората са спокойни, че няма сива
икономика, че административните процедури са опростени, все неща, които ние правихме 4
години, аз съм убедена, че самите те ще инвестират в собствен бизнес. За нас е безспорно, че
бизнесът, работещата икономика са тези, които създават работните места. Заетостта пък от своя
страна означава доходи за хората, учисления за пенсии, за осигуряване, за здраве. Програмата
ни е много реалистична, много балансирана и аз съм убедена, че хората ще ни повярват. Миналата седмица самият лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов призна някои грешки. Вие също
споменахте, че е важно да се признават грешките. Вие самата какви грешки отчитате в своята
работа през изминалия мандат? -Само, който не работи, той не греши. Бих могла да разделя
отговорът на въпроса Ви на две части- неща, които не съм постигнала като председател на 41-то
НС и общо като народен представител. 41-то НС ще остане в историята с няколко изключителни
решения, които станаха действия, като например преодоляване на гласуването с чужди карти.
Много председатели преди мен са имали непоносимост към това явление, но не са имали
подкрепата на парламентарната си група така, както аз я получих, за да може да се прекрати
тази порочна практика. По време на мандата на 41-то НС откритостта, достъпността,
публичността бяха изведени като наш приоритет. Не само в границите на страната ни, но и извън
нейните предели, всички български граждани, които се интересуват, имаха възможност пряко, в
реално време, да следят чрез интернет страницата на НС заседанията ни. Не съм доволна от
начина, по който протичаше парламентарният контрол. Имам забележки относно начина, по
който той изобщо е уреден в нашия правилник. Дори при закриването на 41-то НС със словото, с
което се обърнах към народните представители, аз споделих тази моя негативна оценка за
начина, по който досега се упражнява парламентарният контрол. Аз съм длъжник до голяма
степен на избирателите в плевенски избирателен район, защото по причини на ангажиментите
ми в НС, аз не можех да бъда толкова често, колкото искам и както го разбирам, сред хората на
Плевен и областта. Акцентирах усилията си основно в общинските центрове, в областния
център, защото бях ангажирана в пленарна зала и с работа в комисии, имах и ангажименти в
международен план. Но така или иначе имам самочувствието, че съм се срещнала с хората, те
ме търсят, обръщат се към мен на малко име и мисля, че ми вярват. - Имаше обвинения, че от
време на време парламентът се превръща в цирк. Смятате ли, че това е така и как можеше да
бъде прекратено едно такова нещо? - Имало е ситуации, които е възможно за широката публика
да са изглеждали като цирк, но това е парламентаризмът. Ако се направи едно сравнение с
другите парламенти, какво и как се случва в тях, изводът ще бъде, че ние не правим изключение,
но сме далеч по-конструктивни в работата си. Парламентът е мястото, където освен
управляващото мнозинство, се намират и представителите на различни опозиционни сили. Там
се случва реалното политическо говорене. Аз не веднъж съм казала, че съм за този диалог,
противник съм на задкулисното в политиката. 41-то НС беше работеща институция.
Ekip News
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Заглавие: Диана Йорданова, ПП ГЕРБ: Не си позволихме да залитнем в популистки
обещания за светло бъдеще
Подзаглавие:
Автор: Станимир ДИМИТРОВ
Текст: Бургас. Абсолютно мога да кажа, че при управлението на ГЕРБ имахме стабилна
държава. Партията дойде на власт по волята на народа, по демократичен път, по всички
признати от конституцията форми за демократично управление. Направихме много, но много и
не успяхме. Това каза пред Радио „Фокус” – Бургас, Диана Йорданова от ПГ на ГЕРБ и член на
комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. По думите й, по време на управлението
на партията са започнати реформи в нереформирани с години сектори. „В крайна сметка,
спечелихме доверието на хората и управлявахме, но нямахме сигурно парламентарно
мнозинство. Въпреки всичко това не ни изплаши, което ни създаде много политически и
икономически врагове. Това ни даде шанс да вземаме най-правилните решения самостоятелно.
Ние не се скрихме зад колективната отговорност, а напротив – сами с имената и лицата
заставахме срещу всеки проблем. Благодарим на тези, които ни разбраха, вярваха ни и
продължават да го правят”, каза Йорданова. Тя отчете, че е постигнато много в усвояването на
евро фондовете. Управлението на ГЕРБ е показало, че в условията на глобална икономическа
криза, усилията на правителството за реформи, политическата сила и строгата финансова
дисциплина, са дали своите положителни резултати. Въпреки трудностите управляващата
партия е успяла да стабилизира държавата финансово. „Осигурихме работеща система за
събиране на данъците и ограничихме не на последно място „сивата” икономика. Възстановихме и
успешно използвахме средствата от европейските фондове в българската икономиката и
модернизацията на страната. Преди четири години обещахме честност към гражданите и висока
критичност към самите нас и го доказахме на практика, защото го спазихме. Днес имаме воля да
продължим, защото през всички тези години успяхме да постигнем много”, допълни Диана
Йорданова. Тя припомни, че доходите на българите са били запазени през последните четири
години. Постепенно са увеличени и приходите и устойчивото развитие на икономиката чрез
инвестиции в инфраструктура, стабилна данъчна система, насърчаване на инвестиции и не на
последно място ограничаване на бюрокрацията. На сигурно ниво е останала и данъчната тежест.
България продължава да бъде сред страните в Европейския съюз с най-ниски налози.
„Правителството на ГЕРБ запази стабилността на валутния борд при сегашния фиксиран курс на
лева към еврото. Отчетохме и първия излишък по текущата сметка след повече от 14 години. В
продължение на 13 години от 1998 година до 2010-та се отчитаха рекордни дефицити,
включително рекордните 8,18 милиарда евро през 2008 година. Икономическият колапс в Европа
наложи вземането на мерки за финансова стабилност, но при първата глътка въздух, която
имахме през 2012 година се концентрирахме върху доходите и растежа. Ще дам само един
пример – средната работна заплата в края на 2012 година е 766 лева като в края на 2009 година
е била 609 лева. Минималната от 240 скочи на 310 до 2013 година. Можем да се похвалим и с
повишена събираемост на ДДС спрямо предходното управление с близо 1,7 милиарда лева и 2,7
млрд. лева от събиране на акцизи. Това е нещо, което говори за това, че стабилността на
системата и успешното управление води до увеличаване на резултатите. В сравнение с
управление на тройната коалиция по Оперативна програма „Конкурентоспособност” сме
разплатили близо 1 млрд. лева спрямо 8 млн. по време на тяхното управление, което на
практика е 126 пъти повече. Всичко това говори за стабилността, която успяхме да постигнем
през последните години”, каза още Йорданова. Според нея, финансовата политика на ПП
„Граждани за европейско развитие на България” /ГЕРБ/ е била изключително предвидима. „Пак
казвам, ние успяхме да запазим най-ниските данъци в Европейския съюз. Успяхме да запазим и
плоския данък върху доходите на физически лица и този върху печалбата от 10%. Благодарение
на добрата събираемост на данъците успяхме да отделим с 11,5 млрд. лева повече средства за
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Резюме: Бургас. Абсолютно мога да кажа, че при управлението на ГЕРБ имахме стабилна
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социалната политика. Това не е никак малко в условия на финансова криза, която беляза
основните приоритети в нашето управление и цяла Европа. На практика, не като оправдание, а
като определяща реалност, рецесията заложи и самите насоки на развитие”, обясни
икономистът. Тя допълни, че на фона на икономически, социални и политически сривове в
Европа държавата е останала стабилна и е заложила тенденция за повишаване на доходите,
която трябва да се продължи. Диана Йорданова заяви, че това в никакъв случай не трябва да
става за сметка на нарушена фискална стабилност. „В стремежа си да преодолеем
недостатъците на нашите предшественици понякога грешахме в кадровата си политика – не
успяхме да повишим достатъчно доходите, но не си и позволихме да залитнем в популистки
обещания за светло бъдеще, които единствено обслужват политически интереси”, категорична
бе Йорданова.
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Резюме: ГЕРБ залага на обучението и квалификацията на кадри във Враца
Целта е повече заетост и по-високи доходи в областта
Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на кадри е сред
основните регионални приоритети на ГЕРБ Враца.
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Заглавие: ГЕРБ залага на обучението и квалификацията на кадри във Враца
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ГЕРБ залага на обучението и квалификацията на кадри във Враца
Целта е повече заетост и по-високи доходи в областта
Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на кадри е сред
основните регионални приоритети на ГЕРБ Враца.
Това заяви водачът на листата инж. Тотю Младенов. Той и кандидатите за народни
представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се срещнаха с ръководството и
служителите на мездренското предприятие за производство на керамични изделия „Тех Керамик
– М“.
„Ще изградим във Враца Национален център за обучение и квалификация на кадри, с цел
подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона“, каза още Младенов.
Той бе категоричен, че това е пътят, по който хората ще се реализират по-лесно на пазара на
труда и ще получават по-високи доходи. Реформа за по-тясно обвързване на образованието с
потребностите на бизнеса и пазара на труда обещаха още кандидатите от листата на ПП ГЕРБ
за Област Враца.
Тотю Младенов представи пред ръководството на „Тех Керамик – М“ възможностите на
оперативните програми Развитие на човешки ресурси и Конкурентоспособност, от които може
да се възползват всички предприятия от област Враца.
За следващия програмен период до 2020 г. правителството на ПП ГЕРБ е осигурило над 1,5
млрд. лв. европейско и национално финансиране за решаване на проблема с безработицата в
Северозападна България, разкри водачът на листата на ГЕРБ за Област Враца. Приоритет на
следващо управление на ГЕРБ ще бъде и връщането на ДДС в 7-дневен срок, което ще улесни и
подпомогне значително бизнеса.
Обиколката на Тотю Младенов, Николай Рашев и Галина Лещарска в община Мездра продължи
със срещи с жителите на селата Горна и Долна Кремена, Боденец и Брусен, както и с хората от
град Роман.
„Целта на подобни срещи е да запознаем хората по места с успехите на правителството на ГЕРБ
и приоритетите ни за следващ мандат“, заяви д-р Лещарска, която акцентира върху здравните и
социалните грижи за възрастните хора и гарантира, че ще работи за запазване и модернизиране
на лечебните заведения в областта.
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Заглавие: Цецка Цачева: При следващ мандат приоритет ще бъде развитието на Северна
България
Подзаглавие:
Автор: ИНТЕРВЮ НА НЕДА ВАСИЛЕВА
Текст: В предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” досегашният председател на НС и водач
на листата за Плевен на ГЕРБ г-жа Цецка Цачева разказа повече за приоритетите, които
партията си поставя. Ако ГЕРБ получат следващи управленски мандат, акцент ще бъде поставен
върху Северна България. За развитието на Плевен и областта е необходимо запазване на
темповете на усвояване на европейски средства, категорична е Цачева. Инвестиции в малкия и
средния бизнес ще са водещи. Бизнесът и работещата икономика са тези, които създават
работни места, а именно това е нещото, от което се нуждаят хората.
- Вие сте водач на листата на ГЕРБ в Плевен. Как смятате да накарате хората в града, който е
може би най-бързо обезлюдяващият се, да Ви подкрепят, да подкрепят партия ГЕРБ?
- Аз благодаря за доверието на моите колеги и на ръководството на партията, които са ми
поверили тази изключително тежка и отговорна мисия да поведа листата на Плевен за участие в
парламентарните избори на 12-ти май тази година. Няма да е леко, защото Плевен е в Северна
България и знаем икономическото развитие на севера и юга в страната. Ние, ГЕРБ, натрупахме
опит и традиция като управляваща партия. Върху нас не тегне миналото на първите 20 години от
прехода. Тогава, когато тогавашните управляващи доведоха до разруха икономиката на
страната, специално в Северозападна България и в частност на плевенска област. Моите
съграждани помнят промишлената слава на Плевен и знаят кои правителства и по какъв начин
направиха така, че днес, Плевен и плевенска област са един от районите, който най-много
обезлюдява. Как ще мотивираме хората да гласуват и основно как да дадат подкрепата си за
нас? Разбира се, със самочувствието на стореното до момента от партия ГЕРБ. Безспорно е,
преведохме държавата през перипетиите на една изключително сериозна икономическа и Г
градихме инфраструктура, продължихме европейския път на развитие на България след
приемането ни за пълноправен член на ЕС. Ние сме с отворени сърца и души към хората. Имеше
грешки, които са неминуеми за всяко едно управление, още повече на партия, която за първи път
е във властта, в националната власт. Но нека с ръка на сърце да кажем: имало ли е друго
правителство, което по толкова категоричен начин се е противопоставило на министри, които са
губили доверието и подкрепата на хората, на народни представители, които по един или друг
начин не са имали онзи морал и онези действия, които са присъщи за нашата партия. Аз съм
сред своите избиратели и съм в директен контакт с тях. Аз знам какви са настроенията на хората,
знам, че тогава, когато си признаеш грешките, когато имаш ясна визия за това какво предстои да
се направи, те ще ти повярват и ще тръгнат след теб. А за това какво предстои за Плевен трябва
ясно и открито да кажа: следващият ни управленски мандат, ако гражданите решат да го имаме,
ще бъде с акцент върху Северна България. Винаги след едно такова изявление следва логично
въпросът с какви средства и как. Няма друга алтернатива за развитието на България като цяло и
в частност на Северна България, на плевенска област, ако ние не продължим с тези темпове да
усвояваме средствата по европейските фондове. За всеки човек е присъщо тогава, когато
нещата се случват по хубавия начин, някак си естествено да забелязваш направеното, да го
отминаваш и много бързо да го забравяш. Но нека се върнем 4 години назад. Вярвахме ли
тогава, че европейските средства, отделени за България и трайно замразени по време на
предишните управляващите, ще могат с такъв мащаб да бъдат усвоявани по време на нашето
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Резюме: В предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” досегашният председател на НС и
водач на листата за Плевен на ГЕРБ г-жа Цецка Цачева разказа повече за приоритетите, които
партията си поставя. Ако ГЕРБ получат следващи управленски мандат, акцент ще бъде поставен
върху Северна България. За развитието на Плевен и областта е необходимо запазване на
темповете на усвояване на европейски средства, категорична е Цачева. Инвестиции в малкия и
средния бизнес ще са водещи. Бизнесът и работещата икономика са тези, които създават
работни места, а именно това е нещото, от което се нуждаят хората.
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управление? Това вече е факт и хората го виждат. За плевенска област, колкото и да е трудно,
са направени не малко неща. Ние вече имаме успешно реализирани проекти със средства по
европейските фондове. Искам категорично да заявя, причината, за да бъде Северна България
някак си по-изоставаща в икономическото си развитие, е това, че ние заварихме без никаква
проектна готовност този край на страната. По време на управлението на ГЕРБ се започна с
интензивно проектиране, така че аз съм убедена, че през следващия мандат ще можем да
реализираме тези проекти.
-Върху кои сфери на развитие ще поставите акценти в Плевен?
-Хората се вълнуват от това да имат работа и да имат доходи, които да им осигурят едно
нормално развитие. Ние не сме популисти, не употребяваме цифри за минимална работна
заплата, за проценти за увеличаване на доходите, за разкриване на работни места, защото
всичко това е следствие от една добре работеща икономика. За нас акцентът ще бъде върху
развитието на средния и малкия бизнес, така, както досега по програмата
„Конкурентоспособност” успяхме да усвоим 1 млрд. лева. Това е 126 пъти повече от това,
което усвоиха предишните управляващи. Някак си в неравномерни секторни политики отиваха
тези средства, преимуществено в хотелиерство, ресторантьорство, които за съжаление не са
основният икономически потенциал на нашия край. Плевен е район с развито земеделие. Тук има
много богата земя. Трябва да продължим с тези политики, които имахме и до момента като
успешни, основно в зърнопроизводството. Но сега е време да обърнем внимание и на
зеленчукопроизводителите, на животновъдите, на пчеларите. Когато си развивал и градил
законодателство, което да облекчава бизнеса; когато хората са спокойни, че няма сива
икономика, че административните процедури са опростени, все неща, които ние правихме 4
години, аз съм убедена, че самите те ще инвестират в собствен бизнес. За нас е безспорно, че
бизнесът, работещата икономика са тези, които създават работните места. Заетостта пък от своя
страна означава доходи за хората, учисления за пенсии, за осигуряване, за здраве. Програмата
ни е много реалистична, много балансирана и аз съм убедена, че хората ще ни повярват.
-Миналата седмица самият лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов призна някои грешки. Вие също
споменахте, че е важно да се признават грешките. Вие самата какви грешки отчитате в своята
работа през изминалия мандат?
-Само, който не работи, той не греши. Бих могла да разделя отговорът на въпроса Ви на две
части- неща, които не съм постигнала като председател на 41-то НС и общо като народен
представител. 41-то НС ще остане в историята с няколко изключителни решения, които станаха
действия, като например преодоляване на гласуването с чужди карти. Много председатели
преди мен са имали непоносимост към това явление, но не са имали подкрепата на
парламентарната си група така, както аз я получих, за да може да се прекрати тази порочна
практика. По време на мандата на 41-то НС откритостта, достъпността, публичността бяха
изведени като наш приоритет. Не само в границите на страната ни, но и извън нейните предели,
всички български граждани, които се интересуват, имаха възможност пряко, в реално време, да
следят чрез интернет страницата на НС заседанията ни. Не съм доволна от начина, по който
протичаше парламентарният контрол. Имам забележки относно начина, по който той изобщо е
уреден в нашия правилник. Дори при закриването на 41-то НС със словото, с което се обърнах
към народните представители, аз споделих тази моя негативна оценка за начина, по който досега
се упражнява парламентарният контрол. Аз съм длъжник до голяма степен на избирателите в
плевенски избирателен район, защото по причини на ангажиментите ми в НС, аз не можех да
бъда толкова често, колкото искам и както го разбирам, сред хората на Плевен и областта.
Акцентирах усилията си основно в общинските центрове, в областния център, защото бях
ангажирана в пленарна зала и с работа в комисии, имах и ангажименти в международен план. Но
така или иначе имам самочувствието, че съм се срещнала с хората, те ме търсят, обръщат се
към мен на малко име и мисля, че ми вярват.
- Имаше обвинения, че от време на време парламентът се превръща в цирк. Смятате ли, че това
е така и как можеше да бъде прекратено едно такова нещо?
- Имало е ситуации, които е възможно за широката публика да са изглеждали като цирк, но това
е парламентаризмът. Ако се направи едно сравнение с другите парламенти, какво и как се
случва в тях, изводът ще бъде, че ние не правим изключение, но сме далеч по-конструктивни в
работата си. Парламентът е мястото, където освен управляващото мнозинство, се намират и
представителите на различни опозиционни сили. Там се случва реалното политическо говорене.
Аз не веднъж съм казала, че съм за този диалог, противник съм на задкулисното в политиката.
41-то НС беше работеща институция.
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Заглавие: “Леки корекции“ на тъмно в разпределянето на европарите до 2020 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 15 април България трябваше да изпрати първата чернова по договора за партньорство
с Европейския съюз за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Документът дава отговор за
какво страната ни ще похарчи договорените от правителството на ГЕРБ над 15.2 млрд. евро
безвъзмездна помощ от Европейския съюз.
Какво съдържа документът остава пълна мистерия. Служебният премиер Марин Райков съобщи,
че ще има “леки корекции” на завещанието от ГЕРБ, но “генералната рамка” се запазва. Какви ще
са дребните промени не беше обяснено.
В момента Европейският съюз все още няма одобрена финансова рамка за следващия
програмен период 2014 – 2020 г., след като Европарламентът отхвърли предложението на
Европейската комисия за бюджет от 960 млрд. евро заради орязването му спрямо настоящия
програмен период с 36 млрд. евро. Това се случва за първи път в 56-годишната история на
Европейския съюз.
От една страна това дава добър шанс на служебния кабинет да договори нещо отгоре над вече
постигнатите от предшествениците му 15.2 млрд. евро. Премиерът Марин Райков вече намекна,
че ще искаме повече средства от фонда за младежка безработица. От него за България бяха
заделени скромните 75 млн. евро. Другата възможност е да получим пари от т.нар. специален
фонд за подпомагане на бедните региони. България не получи нищо от този фонд, защото
предпочете да вземе повече пари за инфраструктура. На практика т.нар. фонд special location
беше създаден, за да се компенсират страните, чиито бюджети бяха орязани спрямо настоящия
програмен период. Правителството на ГЕРБ е настоявало от този специален фонд за двата найбедни региона в ЕС – Северозападна и Североизточна България, да получат 200 млн. евро, но
ни е било отказано. Дали сега ще поискаме отново остава загадка.
По договора за партньорство има пълно информационно затъмнение, въпреки обещанието на
служебния премиер Марин Райков за прозрачност. По думите му договорът трябва да бъде готов
до 15 май и окончателно одобрен от България и ЕС до края на годината.
Преди дни лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че са “притеснени”, че служебният кабинет има
намерение да финализира подписването на споразумение за партньорство между България и
Европейския съюз, без да има “сериозно обществено обсъждане”. Местан уточни, че ДПС не са
против служебният кабинет да работи по тази тема за да не се губи темпо, но “всичко трябва да е
в стриктна координация с основните политически сили”, защото следващите две правителства
ще изпълняват поетите ангажименти. “Няма как да сключим споразумение с ЕС, преди да сме
наясно какви са приоритетите ни и какво ще развиваме”, каза Лютви Местан.
Разпределянето на парите
Все още няма яснота как ще бъдат разпределени 7-те милиарда лева за седемте оперативни
програми. Обсъждат се различни финансови модели. Неофициално се твърди, че парите по
инфраструктурните програми - “Транспорт”, “Околна среда” и “Региони в растеж”, няма да бъдат
пипани и те ще могат да разчитат на същите средства както и през този програмен период –
съответно 2 мрд., 1.8 млрд. и 1.6 млрд. евро.
Преразпределение се прави по останалите четири оперативни програми - “Иновации и
Конкурентоспособност”, “Човешки ресурси” и новите “Наука и образование” и “Добро
управление”, която обедини досегашните “Административен капацитет” и “Техническа помощ”.
Единият от обсъжданите варианти е от “Човешки ресурси” и “Конкурентоспособност” да се
вземат по 200 – 250 млн. евро от сегашните им бюджети, които са съответно 1.2 млрд. и 1 млрд.
евро. Тези средства ще бъдат насочени към новата “Наука и Образование”, която ще има
бюджет от около 400 – 500 млн. евро. Най-малко средства – около 250 млн. евро, са планирани
за “Добро управление”.
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Резюме: На 15 април България трябваше да изпрати първата чернова по договора за
партньорство с Европейския съюз за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Документът
дава отговор за какво страната ни ще похарчи договорените от правителството на ГЕРБ над 15.2
млрд. евро безвъзмездна помощ от Европейския съюз.
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Проблемът е, че всяка програма иска повече пари от настоящия програмен период и към
момента все още е трудно да се балансират интересите. Това зависи от политиките, на които ще
се заложи през следващите 7 години.
Програмата за бизнеса пак на опашката
Към момента единствената програма, за която все още не е ясно как ще изглежда и какви са
приоритетите й и дори няма чернова, е програмата за бизнеса - “Иновации и
Конкурентоспособност”. Отличникът е “Региони в растеж”, която дори е наясно и как ще
разпредели ресурса от 1.6 млрд. евро между шестте си приоритета. Това става ясно от
публикуваните документи.
Най-много пари - около 2 млрд. евро, са предвидени за програма “Транспорт”. Те ще отидат за
жп проекти по три направления. Едното е границата със Сърбия – София – Пловдив – Бургас.
Другото - Видин – София – Радомир – Кулата и последното София – Русе. От магистралите
приоритетно е изграждането на “Струма” през Креснеското дефиле, както и магистрала “Хемус”,
която обаче при Велико Търново прави завой в посока Русе и не стига до Шумен. Останалите
средства ще отидат за третия лъч на метрото в София от бул.”Ботевградско шосе” до жк.”Овча
купел” и за ремонт на гари. Планирани са и пари за купуване на локомотиви и подвижен състав
за БДЖ, както и за доставка на специализирани плавателни съдове
По оперативна програма “Околна среда” най-много пари ще отидат за изпълнението на
ангажиментите ни в сектор “Води” - 70% от бюджета на програмата или около 1.3 млрд. евро. За
разделното събиране на отпадъци са предвидени 18% от бюджета, а за опазване на
биоразнобразието – 7%. Останалите 5% са техническата помощ.
Над половината от 1.6 млрд. евро по програма “Региони в растеж” (63%) ще отидат за устойчиво
и интегрирано градско развитие в 67 общини. Средствата са за саниране на жилищни сгради,
ремонт на паркове, спортни обекти, детски площадки, пешеходни зони, осветление, изграждане
на училища, детски градини, ясли, нови автобуси за градския транспорт.
Новото е, че за ремонта на болници, социални домове за децата в риск, защитени жилища и
ремонт на пътища няма да се иска този път съфинансиране. Предстои да се разбере дали
Брюксел ще разреши това.
Намаляване на отпадналите от училище до 11%
Новата оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се цели да намали
преждевременно напусналите училище до 11% през 2020 г. Другата цел е ръст на висшистите на
възраст между 30 и 34 г. до 36% през 2020 г.
Научните изследвания и технологичното развитие са първи приоритет на програмата. Залага се
още на ученето през целия живот, стимули за образование в инженерни и природни науки,
подкрепа на дистанционното и електронно обучение.
Освен това по програмата се планира да се финансира ремонтът и обзавеждането на училищата
и детските градини в останалите 197 общини, които не попадат в програмата “Региони в растеж”.
При “Човешки ресурси”, която се очаква да бъде с по-малък бюджет от настоящия програмен
период заради отпадането на образователните мерки, няма някакви иновативни схеми. Залага се
на изпитаните заетост на младежите чрез осигуряване на стаж, както и програмите “Аз мога” и
“Развитие”.
Програмата “Добро управление” обединява сегашните “Административен капацитет” и
“Техническа помощ”. Бюджетът й е планиран да бъде около 250 – 300 млн. евро. Парите ще
отидат за държавната администрация и съдебната власт, електронното управление и
надграждането на информационната система за управление на евросредствата ИСУН 2020.
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Заглавие: “Леки корекции“ на тъмно в разпределянето на европарите до 2020 г.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Неясни промени в договора за партньорство с ЕС, само програмата за бизнеса не е
готова
На 15 април България трябваше да изпрати първата чернова по договора за партньорство с
Европейския съюз за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Документът дава отговор за
какво страната ни ще похарчи договорените от правителството на ГЕРБ над 15.2 млрд. евро
безвъзмездна помощ от Европейския съюз.
Какво съдържа документът остава пълна мистерия. Служебният премиер Марин Райков съобщи,
че ще има “леки корекции” на завещанието от ГЕРБ, но “генералната рамка” се запазва. Какви ще
са дребните промени не беше обяснено.
В момента Европейският съюз все още няма одобрена финансова рамка за следващия
програмен период 2014 – 2020 г., след като Европарламентът отхвърли предложението на
Европейската комисия за бюджет от 960 млрд. евро заради орязването му спрямо настоящия
програмен период с 36 млрд. евро. Това се случва за първи път в 56-годишната история на
Европейския съюз.
От една страна това дава добър шанс на служебния кабинет да договори нещо отгоре над вече
постигнатите от предшествениците му 15.2 млрд. евро. Премиерът Марин Райков вече намекна,
че ще искаме повече средства от фонда за младежка безработица. От него за България бяха
заделени скромните 75 млн. евро. Другата възможност е да получим пари от т.нар. специален
фонд за подпомагане на бедните региони. България не получи нищо от този фонд, защото
предпочете да вземе повече пари за инфраструктура. На практика т.нар. фонд spesial location
беше създаден, за да се компенсират страните, чиито бюджети бяха орязани спрямо настоящия
програмен период. Правителството на ГЕРБ е настоявало от този специален фонд за двата найбедни региона в ЕС – Северозападна и Североизточна България, да получат 200 млн. евро, но
ни е било отказано. Дали сега ще поискаме отново остава загадка.
По договора за партньорство има пълно информационно затъмнение, въпреки обещанието на
служебния премиер Марин Райков за прозрачност. По думите му договорът трябва да бъде готов
до 15 май и окончателно одобрен от България и ЕС до края на годината.
Преди дни лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че са “притеснени”, че служебният кабинет има
намерение да финализира подписването на споразумение за партньорство между България и
Европейския съюз, без да има “сериозно обществено обсъждане”. Местан уточни, че ДПС не са
против служебният кабинет да работи по тази тема за да не се губи темпо, но “всичко трябва да е
в стриктна координация с основните политически сили”, защото следващите две правителства
ще изпълняват поетите ангажименти. “Няма как да сключим споразумение с ЕС, преди да сме
наясно какви са приоритетите ни и какво ще развиваме”, каза Лютви Местан.
Разпределянето на парите
Все още няма яснота как ще бъдат разпределени 7-те милиарда лева за седемте оперативни
програми. Обсъждат се различни финансови модели. Неофициално се твърди, че парите по
инфраструктурните програми - “Транспорт”, “Околна среда” и “Региони в растеж”, няма да бъдат
пипани и те ще могат да разчитат на същите средства както и през този програмен период –
съответно 2 мрд., 1.8 млрд. и 1.6 млрд. евро.
Преразпределение се прави по останалите четири оперативни програми - “Иновации и
Конкурентоспособност”, “Човешки ресурси” и новите “Наука и образование” и “Добро
управление”, която обедини досегашните “Административен капацитет” и “Техническа помощ”.
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Резюме: Неясни промени в договора за партньорство с ЕС, само програмата за бизнеса не е
готова
На 15 април България трябваше да изпрати първата чернова по договора за партньорство с
Европейския съюз за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Документът дава отговор за
какво страната ни ще похарчи договорените от правителството на ГЕРБ над 15.2 млрд. евро
безвъзмездна помощ от Европейския съюз.
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Единият от обсъжданите варианти е от “Човешки ресурси” и “Конкурентоспособност” да се
вземат по 200 – 250 млн. евро от сегашните им бюджети, които са съответно 1.2 млрд. и 1 млрд.
евро. Тези средства ще бъдат насочени към новата “Наука и Образование”, която ще има
бюджет от около 400 – 500 млн. евро. Най-малко средства – около 250 млн. евро, са планирани
за “Добро управление”.
Проблемът е, че всяка програма иска повече пари от настоящия програмен период и към
момента все още е трудно да се балансират интересите. Това зависи от политиките, на които ще
се заложи през следващите 7 години.
Програмата за бизнеса пак на опашката
Към момента единствената програма, за която все още не е ясно как ще изглежда и какви са
приоритетите й и дори няма чернова, е програмата за бизнеса - “Иновации и
Конкурентоспособност”. Отличникът е “Региони в растеж”, която дори е наясно и как ще
разпредели ресурса от 1.6 млрд. евро между шестте си приоритета. Това става ясно от
публикуваните документи.
Най-много пари - около 2 млрд. евро, са предвидени за програма “Транспорт”. Те ще отидат за
жп проекти по три направления. Едното е границата със Сърбия – София – Пловдив – Бургас.
Другото - Видин – София – Радомир – Кулата и последното София – Русе. От магистралите
приоритетно е изграждането на “Струма” през Креснеското дефиле, както и магистрала “Хемус”,
която обаче при Велико Търново прави завой в посока Русе и не стига до Шумен. Останалите
средства ще отидат за третия лъч на метрото в София от бул.”Ботевградско шосе” до жк.”Овча
купел” и за ремонт на гари. Планирани са и пари за купуване на локомотиви и подвижен състав
за БДЖ, както и за доставка на специализирани плавателни съдове
По оперативна програма “Околна среда” най-много пари ще отидат за изпълнението на
ангажиментите ни в сектор “Води” - 70% от бюджета на програмата или около 1.3 млрд. евро. За
разделното събиране на отпадъци са предвидени 18% от бюджета, а за опазване на
биоразнобразието – 7%. Останалите 5% са техническата помощ.
Над половината от 1.6 млрд. евро по програма “Региони в растеж” (63%) ще отидат за устойчиво
и интегрирано градско развитие в 67 общини. Средствата са за саниране на жилищни сгради,
ремонт на паркове, спортни обекти, детски площадки, пешеходни зони, осветление, изграждане
на училища, детски градини, ясли, нови автобуси за градския транспорт.
Новото е, че за ремонта на болници, социални домове за децата в риск, защитени жилища и
ремонт на пътища няма да се иска този път съфинансиране. Предстои да се разбере дали
Брюксел ще разреши това.
Намаляване на отпадналите от училище до 11%
Новата оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се цели да намали
преждевременно напусналите училище до 11% през 2020 г. Другата цел е ръст на висшистите на
възраст между 30 и 34 г. до 36% през 2020 г.
Научните изследвания и технологичното развитие са първи приоритет на програмата. Залага се
още на ученето през целия живот, стимули за образование в инженерни и природни науки,
подкрепа на дистанционното и електронно обучение.
Освен това по програмата се планира да се финансира ремонтът и обзавеждането на училищата
и детските градини в останалите 197 общини, които не попадат в програмата “Региони в растеж”.
При “Човешки ресурси”, която се очаква да бъде с по-малък бюджет от настоящия програмен
период заради отпадането на образователните мерки, няма някакви иновативни схеми. Залага се
на изпитаните заетост на младежите чрез осигуряване на стаж, както и програмите “Аз мога” и
“Развитие”.
Програмата “Добро управление” обединява сегашните “Административен капацитет” и
“Техническа помощ”. Бюджетът й е планиран да бъде около 250 – 300 млн. евро. Парите ще
отидат за държавната администрация и съдебната власт, електронното управление и
надграждането на информационната система за управление на евросредствата ИСУН 2020.
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Резюме: „Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на
кадри е сред основните регионални приоритети на ГЕРБ-Враца", каза водачът на листата в града
инж. Тотю Младенов.
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Заглавие: ГЕРБ цели привличане на европари в обучение на кадри
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на кадри
е сред основните регионални приоритети на ГЕРБ-Враца", каза водачът на листата в града инж.
Тотю Младенов.
Той и кандидатите за народни представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се
срещнаха с ръководството и служителите на мездренското предприятие за производство на
керамични изделия „Тех Керамик - М".
„Ще изградим във Враца Национален център за обучение и квалификация на кадри, с цел
подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона", твърди Младенов.
Той е категоричен, че това е пътят, по който хората ще се реализират по-лесно на пазара на
труда и ще получават по-високи доходи. Реформа за по-тясно обвързване на образованието с
потребностите на бизнеса и пазара на труда обещаха още кандидатите от листата на ГЕРБ за
Враца.
Тотю Младенов представи пред ръководството на „Тех Керамик - М" възможностите на
оперативните програми "Развитие на човешки ресурси" и "Конкурентоспособност", от които
може да се възползват всички предприятия от област Враца. За следващия програмен период до
2020 г. правителството на ГЕРБ е осигурило над 1,5 млрд. лв. европейско и национално
финансиране за решаване на проблема с безработицата в Северозападна България, разкри
водачът на листата на ГЕРБ за Област Враца. Приоритет на следващо управление на ГЕРБ ще
бъде и връщането на ДДС в 7-дневен срок, което ще улесни и подпомогне значително бизнеса.
Обиколката на Тотю Младенов, Николай Рашев и Галина Лещарска в община Мездра продължи
със срещи с жителите на селата Горна и Долна Кремена, Боденец и Брусен, както и с хората от
град Роман.
„Целта на подобни срещи е да запознаем хората по места с успехите на правителството на ГЕРБ
и приоритетите ни за следващ мандат", заяви д-р Лещарска, която акцентира върху здравните и
социалните грижи за възрастните хора и гарантира, че ще работи за запазване и модернизиране
на лечебните заведения в областта.
24 часа онлайн
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Заглавие: Ирена Младенова: 100 млн. лв. за енергийна ефективност са под въпрос
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Със заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова
разговаря Зорница Латева
- 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 досега са 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” разбират саниране на производственото хале, но това е само един от
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 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 ще се 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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Резюме: Със заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова
разговаря Зорница Латева
- 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.
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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. Най-много 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.
www.trud.bg
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Заглавие: ГЕРБ се бори за повече евросредства за обучение на кадри
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Автор:
Текст: „Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на кадри
е сред основните регионални приоритети на ГЕРБ-Враца", каза водачът на листата в града инж.
Тотю Младенов.
Той и кандидатите за народни представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се
срещнаха с ръководството и служителите на мездренското предприятие за производство на
керамични изделия „Тех Керамик - М".
„Ще изградим във Враца Национален център за обучение и квалификация на кадри, с цел
подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона", твърди Младенов.
Той е категоричен, че това е пътят, по който хората ще се реализират по-лесно на пазара на
труда и ще получават по-високи доходи. Реформа за по-тясно обвързване на образованието с
потребностите на бизнеса и пазара на труда обещаха още кандидатите от листата на ГЕРБ за
Враца.
Тотю Младенов представи пред ръководството на „Тех Керамик - М" възможностите на
оперативните програми "Развитие на човешки ресурси" и "Конкурентоспособност", от които
може да се възползват всички предприятия от област Враца. За следващия програмен период до
2020 г. правителството на ГЕРБ е осигурило над 1,5 млрд. лв. европейско и национално
финансиране за решаване на проблема с безработицата в Северозападна България, разкри
водачът на листата на ГЕРБ за Област Враца. Приоритет на следващо управление на ГЕРБ ще
бъде и връщането на ДДС в 7-дневен срок, което ще улесни и подпомогне значително бизнеса.
Обиколката на Тотю Младенов, Николай Рашев и Галина Лещарска в община Мездра продължи
със срещи с жителите на селата Горна и Долна Кремена, Боденец и Брусен, както и с хората от
град Роман.
„Целта на подобни срещи е да запознаем хората по места с успехите на правителството на ГЕРБ
и приоритетите ни за следващ мандат", заяви д-р Лещарска, която акцентира върху здравните и
социалните грижи за възрастните хора и гарантира, че ще работи за запазване и модернизиране
на лечебните заведения в областта.
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Заглавие: Цецка Цачева: При следващ мандат приоритет ще бъде развитието на Северна
България
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Автор: ИНТЕРВЮ НА НЕДА ВАСИЛЕВА
Текст: В предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” досегашният председател на НС и водач
на листата за Плевен на ГЕРБ г-жа Цецка Цачева разказа повече за приоритетите, които
партията си поставя. Ако ГЕРБ получат следващи управленски мандат, акцент ще бъде поставен
върху Северна България. За развитието на Плевен и областта е необходимо запазване на
темповете на усвояване на европейски средства, категорична е Цачева. Инвестиции в малкия и
средния бизнес ще са водещи. Бизнесът и работещата икономика са тези, които създават
работни места, а именно това е нещото, от което се нуждаят хората.
- Вие сте водач на листата на ГЕРБ в Плевен. Как смятате да накарате хората в града, който е
може би най-бързо обезлюдяващият се, да Ви подкрепят, да подкрепят партия ГЕРБ?
- Аз благодаря за доверието на моите колеги и на ръководството на партията, които са ми
поверили тази изключително тежка и отговорна мисия да поведа листата на Плевен за участие в
парламентарните избори на 12-ти май тази година. Няма да е леко, защото Плевен е в Северна
България и знаем икономическото развитие на севера и юга в страната. Ние, ГЕРБ, натрупахме
опит и традиция като управляваща партия. Върху нас не тегне миналото на първите 20 години от
прехода. Тогава, когато тогавашните управляващи доведоха до разруха икономиката на
страната, специално в Северозападна България и в частност на плевенска област. Моите
съграждани помнят промишлената слава на Плевен и знаят кои правителства и по какъв начин
направиха така, че днес, Плевен и плевенска област са един от районите, който най-много
обезлюдява. Как ще мотивираме хората да гласуват и основно как да дадат подкрепата си за
нас? Разбира се, със самочувствието на стореното до момента от партия ГЕРБ. Безспорно е,
преведохме държавата през перипетиите на една изключително сериозна икономическа и Г
градихме инфраструктура, продължихме европейския път на развитие на България след
приемането ни за пълноправен член на ЕС. Ние сме с отворени сърца и души към хората. Имеше
грешки, които са неминуеми за всяко едно управление, още повече на партия, която за първи път
е във властта, в националната власт. Но нека с ръка на сърце да кажем: имало ли е друго
правителство, което по толкова категоричен начин се е противопоставило на министри, които са
губили доверието и подкрепата на хората, на народни представители, които по един или друг
начин не са имали онзи морал и онези действия, които са присъщи за нашата партия. Аз съм
сред своите избиратели и съм в директен контакт с тях. Аз знам какви са настроенията на хората,
знам, че тогава, когато си признаеш грешките, когато имаш ясна визия за това какво предстои да
се направи, те ще ти повярват и ще тръгнат след теб. А за това какво предстои за Плевен трябва
ясно и открито да кажа: следващият ни управленски мандат, ако гражданите решат да го имаме,
ще бъде с акцент върху Северна България. Винаги след едно такова изявление следва логично
въпросът с какви средства и как. Няма друга алтернатива за развитието на България като цяло и
в частност на Северна България, на плевенска област, ако ние не продължим с тези темпове да
усвояваме средствата по европейските фондове. За всеки човек е присъщо тогава, когато
нещата се случват по хубавия начин, някак си естествено да забелязваш направеното, да го
отминаваш и много бързо да го забравяш. Но нека се върнем 4 години назад. Вярвахме ли
тогава, че европейските средства, отделени за България и трайно замразени по време на
предишните управляващите, ще могат с такъв мащаб да бъдат усвоявани по време на нашето
управление? Това вече е факт и хората го виждат. За плевенска област, колкото и да е трудно,
са направени не малко неща. Ние вече имаме успешно реализирани проекти със средства по
европейските фондове. Искам категорично да заявя, причината, за да бъде Северна България
някак си по-изоставаща в икономическото си развитие, е това, че ние заварихме без никаква
проектна готовност този край на страната. По време на управлението на ГЕРБ се започна с
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интензивно проектиране, така че аз съм убедена, че през следващия мандат ще можем да
реализираме тези проекти.
-Върху кои сфери на развитие ще поставите акценти в Плевен?
-Хората се вълнуват от това да имат работа и да имат доходи, които да им осигурят едно
нормално развитие. Ние не сме популисти, не употребяваме цифри за минимална работна
заплата, за проценти за увеличаване на доходите, за разкриване на работни места, защото
всичко това е следствие от една добре работеща икономика. За нас акцентът ще бъде върху
развитието на средния и малкия бизнес, така, както досега по програмата
„Конкурентоспособност” успяхме да усвоим 1 млрд. лева. Това е 126 пъти повече от това,
което усвоиха предишните управляващи. Някак си в неравномерни секторни политики отиваха
тези средства, преимуществено в хотелиерство, ресторантьорство, които за съжаление не са
основният икономически потенциал на нашия край. Плевен е район с развито земеделие. Тук има
много богата земя. Трябва да продължим с тези политики, които имахме и до момента като
успешни, основно в зърнопроизводството. Но сега е време да обърнем внимание и на
зеленчукопроизводителите, на животновъдите, на пчеларите. Когато си развивал и градил
законодателство, което да облекчава бизнеса; когато хората са спокойни, че няма сива
икономика, че административните процедури са опростени, все неща, които ние правихме 4
години, аз съм убедена, че самите те ще инвестират в собствен бизнес. За нас е безспорно, че
бизнесът, работещата икономика са тези, които създават работните места. Заетостта пък от своя
страна означава доходи за хората, учисления за пенсии, за осигуряване, за здраве. Програмата
ни е много реалистична, много балансирана и аз съм убедена, че хората ще ни повярват.
-Миналата седмица самият лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов призна някои грешки. Вие също
споменахте, че е важно да се признават грешките. Вие самата какви грешки отчитате в своята
работа през изминалия мандат?
-Само, който не работи, той не греши. Бих могла да разделя отговорът на въпроса Ви на две
части- неща, които не съм постигнала като председател на 41-то НС и общо като народен
представител. 41-то НС ще остане в историята с няколко изключителни решения, които станаха
действия, като например преодоляване на гласуването с чужди карти. Много председатели
преди мен са имали непоносимост към това явление, но не са имали подкрепата на
парламентарната си група така, както аз я получих, за да може да се прекрати тази порочна
практика. По време на мандата на 41-то НС откритостта, достъпността, публичността бяха
изведени като наш приоритет. Не само в границите на страната ни, но и извън нейните предели,
всички български граждани, които се интересуват, имаха възможност пряко, в реално време, да
следят чрез интернет страницата на НС заседанията ни. Не съм доволна от начина, по който
протичаше парламентарният контрол. Имам забележки относно начина, по който той изобщо е
уреден в нашия правилник. Дори при закриването на 41-то НС със словото, с което се обърнах
към народните представители, аз споделих тази моя негативна оценка за начина, по който досега
се упражнява парламентарният контрол. Аз съм длъжник до голяма степен на избирателите в
плевенски избирателен район, защото по причини на ангажиментите ми в НС, аз не можех да
бъда толкова често, колкото искам и както го разбирам, сред хората на Плевен и областта.
Акцентирах усилията си основно в общинските центрове, в областния център, защото бях
ангажирана в пленарна зала и с работа в комисии, имах и ангажименти в международен план. Но
така или иначе имам самочувствието, че съм се срещнала с хората, те ме търсят, обръщат се
към мен на малко име и мисля, че ми вярват.
- Имаше обвинения, че от време на време парламентът се превръща в цирк. Смятате ли, че това
е така и как можеше да бъде прекратено едно такова нещо?
- Имало е ситуации, които е възможно за широката публика да са изглеждали като цирк, но това
е парламентаризмът. Ако се направи едно сравнение с другите парламенти, какво и как се
случва в тях, изводът ще бъде, че ние не правим изключение, но сме далеч по-конструктивни в
работата си. Парламентът е мястото, където освен управляващото мнозинство, се намират и
представителите на различни опозиционни сили. Там се случва реалното политическо говорене.
Аз не веднъж съм казала, че съм за този диалог, противник съм на задкулисното в политиката.
41-то НС беше работеща институция.
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Заглавие: ГЕРБ във Враца: Квалификацията е пътят към заетост
Подзаглавие:
Автор:
Текст: „Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и квалификация на кадри
е сред основните регионални приоритети на ПП ГЕРБ Враца“, заяви водачът на листата за
областта инж. Тотю Младенов.
Той и кандидатите за народни представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се
срещнаха с ръководството и служителите на мездренското предприятие за производство на
керамични изделия „Тех Керамик – М“. „Ще изградим във Враца Национален център за обучение
и квалификация на кадри с цел подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона“, каза
още Младенов.
Бившият социален министър бе категоричен, че това е пътят, по който хората ще се реализират
по-лесно на пазара на труда и ще получават по-високи доходи. Реформа за по-тясно обвързване
на образованието с потребностите на бизнеса и пазара на труда обещаха още кандидатите от
листата на ПП ГЕРБ за Област Враца.
Тотю Младенов представи пред ръководството на „Тех Керамик – М“ възможностите на
оперативните програми „Развитие на човешки ресурси“ и „Конкурентоспособност“, от които
може да се възползват всички предприятия от област Враца.
За следващия програмен период до 2020 г. правителството на ПП ГЕРБ е осигурило над 1,5
млрд. лв. европейско и национално финансиране за решаване на проблема с безработицата в
Северозападна България, разкри водачът на листата на ГЕРБ за Област Враца.
Приоритет на следващо управление на ГЕРБ ще бъде и връщането на ДДС в 7-дневен срок,
което ще улесни и подпомогне значително бизнеса.
Обиколката на Тотю Младенов, Николай Рашев и Галина Лещарска в община Мездра продължи
със срещи с жителите на селата Горна и Долна Кремена, Боденец и Брусен, както и с хората от
град Роман.
„Целта на подобни срещи е да запознаем хората с успехите на правителството на ГЕРБ и с
приоритетите ни за следващ мандат“, заяви д-р Лещарска, която акцентира върху здравните и
социалните грижи за възрастните хора и гарантира, че ще работи за запазване и модернизиране
на лечебните заведения в областта.
Враца /
България
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Заглавие: Цецка Цачева: При следващ мандат приоритет ще бъде развитието на Северна
България
Подзаглавие:
Автор: ИНТЕРВЮ НА НЕДА ВАСИЛЕВА
Текст: В предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” досегашният председател на НС и водач
на листата за Плевен на ГЕРБ г-жа Цецка Цачева разказа повече за приоритетите, които
партията си поставя. Ако ГЕРБ получат следващи управленски мандат, акцент ще бъде поставен
върху Северна България. За развитието на Плевен и областта е необходимо запазване на
темповете на усвояване на европейски средства, категорична е Цачева. Инвестиции в малкия и
средния бизнес ще са водещи. Бизнесът и работещата икономика са тези, които създават
работни места, а именно това е нещото, от което се нуждаят хората.
- Вие сте водач на листата на ГЕРБ в Плевен. Как смятате да накарате хората в града, който е
може би най-бързо обезлюдяващият се, да Ви подкрепят, да подкрепят партия ГЕРБ?
- Аз благодаря за доверието на моите колеги и на ръководството на партията, които са ми
поверили тази изключително тежка и отговорна мисия да поведа листата на Плевен за участие в
парламентарните избори на 12-ти май тази година. Няма да е леко, защото Плевен е в Северна
България и знаем икономическото развитие на севера и юга в страната. Ние, ГЕРБ, натрупахме
опит и традиция като управляваща партия. Върху нас не тегне миналото на първите 20 години от
прехода. Тогава, когато тогавашните управляващи доведоха до разруха икономиката на
страната, специално в Северозападна България и в частност на плевенска област. Моите
съграждани помнят промишлената слава на Плевен и знаят кои правителства и по какъв начин
направиха така, че днес, Плевен и плевенска област са един от районите, който най-много
обезлюдява. Как ще мотивираме хората да гласуват и основно как да дадат подкрепата си за
нас? Разбира се, със самочувствието на стореното до момента от партия ГЕРБ. Безспорно е,
преведохме държавата през перипетиите на една изключително сериозна икономическа и Г
градихме инфраструктура, продължихме европейския път на развитие на България след
приемането ни за пълноправен член на ЕС. Ние сме с отворени сърца и души към хората. Имеше
грешки, които са неминуеми за всяко едно управление, още повече на партия, която за първи път
е във властта, в националната власт. Но нека с ръка на сърце да кажем: имало ли е друго
правителство, което по толкова категоричен начин се е противопоставило на министри, които са
губили доверието и подкрепата на хората, на народни представители, които по един или друг
начин не са имали онзи морал и онези действия, които са присъщи за нашата партия. Аз съм
сред своите избиратели и съм в директен контакт с тях. Аз знам какви са настроенията на хората,
знам, че тогава, когато си признаеш грешките, когато имаш ясна визия за това какво предстои да
се направи, те ще ти повярват и ще тръгнат след теб. А за това какво предстои за Плевен трябва
ясно и открито да кажа: следващият ни управленски мандат, ако гражданите решат да го имаме,
ще бъде с акцент върху Северна България. Винаги след едно такова изявление следва логично
въпросът с какви средства и как. Няма друга алтернатива за развитието на България като цяло и
в частност на Северна България, на плевенска област, ако ние не продължим с тези темпове да
усвояваме средствата по европейските фондове. За всеки човек е присъщо тогава, когато
нещата се случват по хубавия начин, някак си естествено да забелязваш направеното, да го
отминаваш и много бързо да го забравяш. Но нека се върнем 4 години назад. Вярвахме ли
тогава, че европейските средства, отделени за България и трайно замразени по време на
предишните управляващите, ще могат с такъв мащаб да бъдат усвоявани по време на нашето
управление? Това вече е факт и хората го виждат. За плевенска област, колкото и да е трудно,
са направени не малко неща. Ние вече имаме успешно реализирани проекти със средства по
европейските фондове. Искам категорично да заявя, причината, за да бъде Северна България
някак си по-изоставаща в икономическото си развитие, е това, че ние заварихме без никаква
проектна готовност този край на страната. По време на управлението на ГЕРБ се започна с
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интензивно проектиране, така че аз съм убедена, че през следващия мандат ще можем да
реализираме тези проекти.
-Върху кои сфери на развитие ще поставите акценти в Плевен?
-Хората се вълнуват от това да имат работа и да имат доходи, които да им осигурят едно
нормално развитие. Ние не сме популисти, не употребяваме цифри за минимална работна
заплата, за проценти за увеличаване на доходите, за разкриване на работни места, защото
всичко това е следствие от една добре работеща икономика. За нас акцентът ще бъде върху
развитието на средния и малкия бизнес, така, както досега по програмата
„Конкурентоспособност” успяхме да усвоим 1 млрд. лева. Това е 126 пъти повече от това,
което усвоиха предишните управляващи. Някак си в неравномерни секторни политики отиваха
тези средства, преимуществено в хотелиерство, ресторантьорство, които за съжаление не са
основният икономически потенциал на нашия край. Плевен е район с развито земеделие. Тук има
много богата земя. Трябва да продължим с тези политики, които имахме и до момента като
успешни, основно в зърнопроизводството. Но сега е време да обърнем внимание и на
зеленчукопроизводителите, на животновъдите, на пчеларите. Когато си развивал и градил
законодателство, което да облекчава бизнеса; когато хората са спокойни, че няма сива
икономика, че административните процедури са опростени, все неща, които ние правихме 4
години, аз съм убедена, че самите те ще инвестират в собствен бизнес. За нас е безспорно, че
бизнесът, работещата икономика са тези, които създават работните места. Заетостта пък от своя
страна означава доходи за хората, учисления за пенсии, за осигуряване, за здраве. Програмата
ни е много реалистична, много балансирана и аз съм убедена, че хората ще ни повярват.
-Миналата седмица самият лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов призна някои грешки. Вие също
споменахте, че е важно да се признават грешките. Вие самата какви грешки отчитате в своята
работа през изминалия мандат?
-Само, който не работи, той не греши. Бих могла да разделя отговорът на въпроса Ви на две
части- неща, които не съм постигнала като председател на 41-то НС и общо като народен
представител. 41-то НС ще остане в историята с няколко изключителни решения, които станаха
действия, като например преодоляване на гласуването с чужди карти. Много председатели
преди мен са имали непоносимост към това явление, но не са имали подкрепата на
парламентарната си група така, както аз я получих, за да може да се прекрати тази порочна
практика. По време на мандата на 41-то НС откритостта, достъпността, публичността бяха
изведени като наш приоритет. Не само в границите на страната ни, но и извън нейните предели,
всички български граждани, които се интересуват, имаха възможност пряко, в реално време, да
следят чрез интернет страницата на НС заседанията ни. Не съм доволна от начина, по който
протичаше парламентарният контрол. Имам забележки относно начина, по който той изобщо е
уреден в нашия правилник. Дори при закриването на 41-то НС със словото, с което се обърнах
към народните представители, аз споделих тази моя негативна оценка за начина, по който досега
се упражнява парламентарният контрол. Аз съм длъжник до голяма степен на избирателите в
плевенски избирателен район, защото по причини на ангажиментите ми в НС, аз не можех да
бъда толкова често, колкото искам и както го разбирам, сред хората на Плевен и областта.
Акцентирах усилията си основно в общинските центрове, в областния център, защото бях
ангажирана в пленарна зала и с работа в комисии, имах и ангажименти в международен план. Но
така или иначе имам самочувствието, че съм се срещнала с хората, те ме търсят, обръщат се
към мен на малко име и мисля, че ми вярват.
- Имаше обвинения, че от време на време парламентът се превръща в цирк. Смятате ли, че това
е така и как можеше да бъде прекратено едно такова нещо?
- Имало е ситуации, които е възможно за широката публика да са изглеждали като цирк, но това
е парламентаризмът. Ако се направи едно сравнение с другите парламенти, какво и как се
случва в тях, изводът ще бъде, че ние не правим изключение, но сме далеч по-конструктивни в
работата си. Парламентът е мястото, където освен управляващото мнозинство, се намират и
представителите на различни опозиционни сили. Там се случва реалното политическо говорене.
Аз не веднъж съм казала, че съм за този диалог, противник съм на задкулисното в политиката.
41-то НС беше работеща институция.
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Месец на Европа, 2013 (44 снимки)
Екипът на Областен информационен център – Ловеч проведе две събития в рамките на Месеца
на Европа, които са продължение на успешно проведената в края на декември миналата година
„Седмица „Европа – България”. И тази година поредицата от културни и информационни събития
в област Ловеч са под патронажа на Областeн управител. Инициативата се провежда в рамките
на работната програма за 2013 година на Комуникационната стратегия на Република България за
Европейския съюз, и е посветена на Европейската година на гражданите. Месецът на Европа ще
бъде отбелязан в цялата страна със съдействието на Администрацията на Министерски съвет,
Съюза на народните читалища и Областните администрации. В селата Славяни и Баховица
експертите на ОИЦ-Ловеч представиха разнообразна информация за Европейския съюз и
Европейските фондове, за ползите от членството на България в общността и възможностите за
гражданите и бизнеса. Интерес сред присъстващите предизвикаха представените от ОИЦ-Ловеч
добри практики от успешно реализирани проекти в област Ловеч, финансирани по ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и ОП „Развитие на
човешките ресурси“ 2007-2013. Представени бяха успешни примери на общини, НПО, бизнес,
училища, доставчици на социални услуги и др., които са реализирали проекти, финансирани със
средства по оперативни програми, както и примери от други европейски държави, при които с
помощта на Европейските фондове хората са успели да превърнат своите мечти в реалност.
Срещите преминаха с много настроение и в приятелска атмосфера. Репетиционната зала на НЧ
„Христо Ботев-1930 г.“ в с.Славяни посрещна участниците със своята неповторима обстановка,
народни носии и подреден битов кът с традиционна българска синия, трикраки столчета и съдове
от миналия век. В НЧ „Напредък-1920 г.“ с.Баховица участниците в срещата бяха посрещнати по
стара българска традиция с хляб и сол в ремонтираната с европейски средства сграда по проект
на Община Ловеч, финансиран по ОП „Регионално развитие“. Сред участниците в срещите
имаше представители на бизнеса, самодейци, деца, младежи, които задаваха различни въпроси
за актуални схеми за безвъзмездна финансова помощ, възможности за стартиране на собствен
бизнес, устройване на работа, стажове и обучения и др. Интереса на хората предизвика и
доброволката на ОИЦ-Ловеч, испанката Мари Круз, която представи своя опит в подкрепа на
предприемачеството и работата си с испанската агенция за подкрепа на бизнеса.
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