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Телевизии и радиостанции
Дата: 17.04.2013
Източник: БНР
Предаване: Новини
Място на материала: 13.00 часа
Продължителност в мин.: 1,30
Брой думи: 226
Резюме: 1.Новина
Агенцията за малки и средни предприятия и Националното сдружение на малкия и среден
бизнес са постигнали съгласие програма "Конкурентоспособност и иновации" да се използва за
финансиране на малкия и среден бизнес. Промяната е за новия програмен период до 2020,
уточни Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение. С подробностите
Гергана Хрисчева.
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Текст: 1.Новина
Агенцията за малки и средни предприятия и Националното сдружение на малкия и среден
бизнес са постигнали съгласие програма "Конкурентоспособност и иновации" да се използва за
финансиране на малкия и среден бизнес. Промяната е за новия програмен период до 2020,
уточни Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение. С подробностите
Гергана Хрисчева.
Репортер: За да се стимулира малкият и среден бизнес, трябва да се наложи нов подход, който
да включва оценката на въздействието на законодателството върху бизнеса. Финансовото
обезпечаване на Националната стратегия за насърчаване на малкия и среден бизнес е друга
важна стъпка в тази посока, каза още Елеонора Негулова, председател на Националното
сдружение на малкия и среден бизнес. Тя посъветва безработните хора, които искат да
започнат нов бизнес чрез оперативна програма за "Развитие на човешките ресурси" да се
преквалифицират.
Елеонора Негулова: Могат да започнат малък бизнес, защото има една покана за
предприемчиви българи, която дава възможност до 20 000 лева да получите финансиране на
вашата бизнес идея. Тя е пак към оперативната програма, към Агенцията по заетостта. Тя е
насочена към безработни българи.
Репортер: Националното сдружение на малкия бизнес безплатно консултира желаещите да
започнат бизнес по европроекти в следните насоки.
Елеонора Негулова: За неземеделски дейности, услуги, производство на стоки, в търговски
обекти, медицински кабинети, селски туризъм, работилници, в хранителната промишленост 123-та мярка по оперативната програма "Конкурентоспособност", където да се внедряват
иновации, енергийна ефективност чрез зелена индустрия.
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Дата: 17.04.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: Новини
Място на материала: 19.00 часа
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 268
Резюме: Платен репортаж
ProCredit Bank отпуска нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата
Джереми. Заемите от банката за родните малки и средни предприятия са не само с облекчени
условия за обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси. Кредитите се отпускат както за
оборотни, така и за инвестиционни цели.
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Текст: Платен репортаж
ProCredit Bank отпуска нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата
Джереми. Заемите от банката за родните малки и средни предприятия са не само с облекчени
условия за обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси. Кредитите се отпускат както за
оборотни, така и за инвестиционни цели.
Ганчо Тодорв: Управител съм на търговска фирма, която организира дистрибуцията на захарни
и шоколадови изделия. От 20 години сме в бранша. Като представител на водещи
производители нашата цел е да скъсим дистанцията между производител и търговски обект, да
направим продуктите достъпни на рафта и да бъдат добре изложени. Извършването на
складови операции и осигуряване на транспорт до клиента е друга част от дейността ни. Горди
сме, че създадохме силен екип и отлични условия за работа за нашите служители. Имаме
добри партньори в лицето на нашите доставчици и клиенти. През 2008 инвестирахме в
собствена административна и складова база и се доверихме на ProCredit Bank. Служителите на
банката успяха да ни променят представата относно професионално обслужване, бързина и
коректност. През 2012 ProCredit Bank ни предоставиха кредитна инициатива Джереми.
Възползвахме се от кредитиране за оборотни средства. Предимствата, които ни предлага
програма Джереми са следните. Цената на ресурса е по-ниска от стандартен кредит. Таксите
за отпускане са намалени, не са необходими обезпечения и свързаните с тях допълнителни
разходи. Нашето бъдеще в трудни пазарни условия зависи от това да бъдем по-ефективни, да
използваме максимално ресурсите и да намалим разходите. Препоръчвам на бизнеса да се
възползва от предимствата на програма Джереми.
Репортер: ProCredit Bank отпуска кредитите по инициативата Джереми без такса за
разглеждане на документи. За повече информация посетете най-близкия клон на ProCredit
Bank.
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Национални печатни медии
Дата: 18.04.2013
Източник: в. Земя
Страница: 6
Брой думи: 1431

Заглавие: Инж. Васил Митрев, главен директор главна дирекция "Методология на
стопанските дейности", ЦКС: Кооперативната промишленост устойчиво се развива
Подзаглавие:
Автор:
Текст: - Инж. Митрев, ръководената от вас Главна дирекция "Методология на стопанските
дейности" е с многообхватна дейност и задачи за изпълнение. Как бихте характеризирал
постигнатите резултати на кооперативната промишленост през 2012 г.?
- Кооперативната промишленост е сред основните дейности, гарантиращи стабилни
икономически резултати на кооперативните организации. В общите приходи от стопански
дейности, относителният дял на промишленост, осъществявана в кооперативната система за
2012 г. е 10,5%.
Анализът на основните финансово-икономически показатели за 2012 г. спрямо същия период
на 2011 г. показва:
- финансовият резултат за 2012 г. нараства с над 3 пъти спрямо същия период на 2011 г.
поради:
- намаляване на броя кооперации отчитащи загуби (от 79 броя през 2011 г. на 65 броя през
2012 г.) и от намаляване на абсолютния размер на загубата.
- закриване на губещи дейности, реконструкция и модернизация на производствените обекти,
оптимизиране на производствените разходи и съкращаване на производствен персонал.
Промишлено производство с положителен резултат за 2012 г. са: хлебопроизводството,
производството на хлебни и тестени изделия, месо и месни продукти, бутилирането на
минерална вода, вино и високоалкохолни напитки, друга нехранителна промишленост и
ракиеизваряването.
С най-добри финансови резултати за 2012 г. са:
* ТПК "Бутилираща компания Хисар" - гр. София;
* Кооперация "Обнова" с. Черни осъм;
* РПК "Пирин" - гр. Сандански.
• Рентабилността на 100 лв. приходи от промишлена дейност се е увеличила с над 3 пъти.
• Приходите през 2012 г. бележат лек ръст с 0,3% и почти запазват миналогодишното ниво,
което основно се дължи на:
✓ намаление на потребителското търсене в резултат на задържане и спадане доходите на
населението предимно в селата и малките градове, в които е съсредоточена кооперативната
търговия;
✓ намаление в производствените натури;
✓ спад в производството на месо и месни продукти със 166 тона (от 804 т на 638 т) или с 20,7
%, в следствие на свито потребление, високи цени на фуражите, енергийните източници и
готовата продукция.
✓ спад в производството на вино и високоалкохолни напитки с 333 хил. литра (от 770 хил.
литра на 437 хил. литра) или с 43,2%, поради свит пазар и голяма конкуренция от вносни вина.
Ръст в производството, респективно в приходите се наблюдава в следните кооперативни
дейности:
- производство на шивашки изделия - ръст с 44 хил.лв. или с 10,8%.
- други нехранителни продукти - ръст с 259 хил. лв. или 53,3%.
- ракиеизваряване - ръст от 154 хил. литра или с 80,2%.
С най-добри стойности по показател приходи от продажби за 2012 г. са:
- Кооперация "Обнова" с. Черни осъм;
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Резюме: - Инж. Митрев, ръководената от вас Главна дирекция "Методология на стопанските
дейности" е с многообхватна дейност и задачи за изпълнение. Как бихте характеризирал
постигнатите резултати на кооперативната промишленост през 2012 г.?
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- ТПК "Бутилираща компания Хисар" - гр. София;
- Кооперация "Доверие" -с. Лесидрен;
• Инвестициите в кооперативната промишленост за разглеждания период са увеличени с 31%.
• Производителност на 1 зает на база приходи в кооперативната промишленост бележи ръст с
9,2%.
- Споменахте значителни ръстове в някои от промишлените дейности. Какви основни задачи
сте набелязали за постигане през тази година?
- През 2013 г., а и през следващите няколко години с приоритет ще работим в следните
направления:
►►Реализация на ефективни производства чрез намаляване на производствените разходи на
база снижаване енергоемкостта на въведеното ново оборудване и използване на 100% на
неговия капацитет.
►►Развитие на нови съпътстващи производства хлебни и сладкарски изделия, използвайки
остатъчната топлина на пещите при производството на хляб.
►►Оптимизиране на производствените разходи, като концентрираме различните взаимно
допълващи се производства на една производствена площадка. Така се намаляват основните
производствени разходи и се осъществява по-качествен и ефективен контрол.
►►Внедряване на нови, съобразени с изискванията на ЕС технологични линии и оборудване в
производствените обекти на кооперативната промишленост.
►►Повишаване нивото на квалификация, професионална образованост и информираност на
кадрите в кооперативната промишленост за съвременните иновационни постижения в
съответния отрасъл.
►►Разширяване на асортиментната структура на произвежданите продукти. Подобряване
качеството на продукцията, произвеждана в кооперативната промишленост.
►►Внедряване на съвременни технологии и продукти на база осъществени професионални
контакти със световни лидери в област на хранително-вкусовата промишленост.
►►Сертифициране на лабораторни анализи на използваните суровини и консумативи за
производство.
►►Въвеждане на съвременни методи за контрол на входящите суровини и изходящата
продукция.
►►Основна тенденция в развитието на кооперативната промишленост при съвременните
условия на развитие на страната трябва да бъде възстановяването и изграждането на
регионални малки и средни производствени предприятия - за производство на хлебни,
сладкарски и захарни изделия, млечни продукти, пчелен мед, бутилиране на хранителни и
нехранителни течни продукти, съобразени с нуждите на единния кооперативен пазар.
Финансовите ресурси на кооперативните организации в момента не позволяват неограничени
инвестиции в промишлеността. Поради тази причина е необходимо усилията да се насочат и
към изграждането на съвместни предприятия (акционерни дружества, дружества с ограничена
отговорност и др.), както между кооперативни организации (Централен кооперативен съюз,
кооперативни съюзи, потребителни кооперации), така и с участие на външни инвеститори и
фирми със запазване на мажоритарния дялов капитал за кооперативните организации.
►►Инвестирането в производството на минерални води, безалкохолни напитки, боза и сокове,
като най-печелившо производство трябва да продължи. Необходимо е да се търсят и нови
възможности за разширяване на съществуващите предприятия - увеличаване на
производствения капацитет, разнообразяване с нови видове разфасовки и опаковки. Ръстът в
потреблението на минерални води ясно показва, че тенденцията ще продължава и за в
бъдеще.
►►Изграждане на регионални предприятия за пакетаж на насипни, прахообразни и течни
хранителни и нехранителни продукти, като предприятия за промишлени услуги в гр. Плевен и
гр. Пловдив или съсредоточаване изцяло на този вид дейност в "Билкокооп" ЕООД при
наличието на кооперативния логистичен търговски център в София, което ще гарантира
самостоятелно и независимо осигуряване на стоки за единния кооперативен пазар, без
зависимост от търговски посредници при икономически изгодна себестойност на съответните
продукти.
►►Съществен фактор при осъществяване на стратегията в промишлената дейност е фонд за
взаимно подпомагане "Инвестиции" при ЦКС.
Необходимо е инвестициите да се насочат към продукти, пряко търсени и реализирани в
националната търговска верига К00П, с изцяло завършен технологичен цикъл, с минимално
участие на човешки труд и внедрени в нови или реконструирани обекти.
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През 2012 г. отпуснатите средства от фонд за взаимно подпомагане "Инвестиции" при ЦКС за
промишлена дейност са значителни, което доведе до подобряване на рентабилност и
намаление на производствените разходи.
Ролята на ЦКС чрез подпомагане инициативност на потребителните кооперации и
кооперативните съюзи за развитие на производствени дейности със средства от фонд за
взаимно подпомагане "Инвестиции" е необходима и незаменима.
- Кооперативните организации получават ли своевременна информация за отворени мерки и
кандидатстват ли по проекти финансирани по програми на Европейския съюз? Осъществени ли
са такива?
- Главна дирекция "Международно сътрудничество, европейски проекти, КООП медия и
реклама" следи за отворени мерки по: Програмата за развитие на селските райони, ос 2:
Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони и ос 3: Подобряване на
качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони,
Министерство на земеделието и храните, Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони "Европа инвестира в селските райони".
Главна дирекция "Методология на стопанските дейности" следи за отворени мерки по
Програмата за развитие на селските райони.
При отваряне на мерки за кандидатстване, представляващи интерес за кооперативните
организации, Главната дирекция информира за съответната мярка, цели, дейности, условията
за кандидатстване, допустими кандидати и краен срок за кандидатстване членовете на
комисиите към Управителния съвет на ЦКС.
През последните години кооперативните организации от системата на ЦКС станаха по-активни
и кандидатстват с проекти по програми на Европейския съюз. Доказателство за това са
следните спечелени проекти:
През 2012 г. с одобрен и реализиран проект по програма "Конкурентноспособност" е
закупена и монтирана машина за раздуване на PET бутилки за производство на безалкохолни
напитки в ТПК "Бриз" - гр. Варна към КС "Бена" - гр. София с 6000 хил.л./годишно производство
на безалкохолни напитки и направени инвестиции за 1500 хил. лв.
РПК - гр. Павликени (хлебозавод "Бред-кооп" ЕООД) е с одобрен и реализиран проект по
програма "Конкурентноспособност" за доставка и монтаж на тестообработва-що оборудване
в хлебозавода за 250 хил. лв.
През 2012 г. с кандидатстване по европейски програми за конкурентноспособност ПК
"Обнова" - с. Черни Осъм (КС - гр. Ловеч) са закупени и монтирани 2 преси за слоеста
дървесина. Направената инвестиция е за 300 хил. лв., а продуктовата гама се състои от
огънато слепени дървени детайли за столове, маси, седалки, кухненски мебели и др.
В резултат от внедрената нова техника и технология за 2012 г. приходите от продажби на
кооперацията нарастват.
През 2013 г. се предвижда допълнителна окомплектовка от други съпътстващи машини към
технологичната поточна линия за разширяване, разнообразяване и усъвършенстване
производството на огънато-слепени дървени детайли. Ще се кандидатства по друг проект за
доставка на оборудване на стойност 300-500 хил. лв.
Бих искал да споделя мнението, че насочването на усилията в развитието на стопански
дейности в кооперативни организации, обвързани преимуществено с реализация на
произвежданата продукция в единния кооперативен пазар ще доведе до икономическа
сигурност и стабилност на кооперативната система и в бъдеще.
Продължение на интервюто с инж. Митрев, главен директор Главна дирекция "Методология на
стопанските дейности" очаквайте през следващата седмица.
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Заглавие: ГЕРБ: Прозрачност за бизнеса
Подзаглавие:
Автор: Веселина АНГЕЛОВА
Текст: Инвеститорите питали дали има изградени магистрали, преди да дойдат
"Основният акцент в следващия ни управленски мандат ще е електронното управление." Това
заяви шефът на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов във Велико Търново. Той води
листата на партията в региона.
"Трябва да се търси облекчаване на процедурите, които водят до допълнително напрежение и
проблеми в бизнеса. Уверявам ви, че Томислав Дончев (бивш министър за еврофондовете,
кандидат-депутат от ГЕРБ - бел. ред.), който работеше активно за тези европейски фондове, се
постара да направи прозрачна, процедурата. Убеден съм, че в следващ мандат това ще се
случи", продължи бившият вицепремиер Цветан Цветанов.
Според него по Оперативна програма "Конкурентоспособност" над 600 млн. лв. са били
разпределени за малкия и средния бизнес.
На среща с младежи Цветанов обеща 32 млрд. лв. да бъдат отпуснати за иновации и
образование. Бившият МВР шеф похвали кмета на Велико Търново Даниел Панов (ГЕРБ), като
обяви, че от началото на мандата градоначалникът е изработил проекти за над 70 млн. лв.
Панов пък, който е и областен председател на партията, сподели, че инвеститорите искат
комуникация и изградена инфраструктура и основното, което питат, е дали има изградена
магистрала.
На среща с жителите на Обзор кандидат-депутатката от ГЕРБ Ивелина Василева заяви, че
предишното правителство е осигурило 1 млн. лв. за канализацията на курортното градче.
Отделно 600 хил. лв. били дадени за укрепване на крайбрежната алея.
***
Текст под снимка
Вътрешният министър Цветан Цветанов посети завод за опаковки в Търново и запозна
работниците с предизборните обещания на ГЕРБ.
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Заглавие: Внедряване на иновации в предприятията
Подзаглавие: Нова схема по "Конкурентоспособност" предвижда 45 млн. евро за
нововъведения
Автор: Велина САВЧЕВА*
Текст: Предстои да започне нова схема по оперативна програма "Конкурентоспособност" "Внедряване на иновации в предприятията". Тя беше обявена за публично обсъждане до 11
април 2013 г. и се очаква скоро да започне приемът на проекти. С новите си условия схемата
дава заявка, че ще бъде полезна за бизнеса и има потенциал да допринесе за повишаване на
усвояемостта на средствата по еврофондовете.
За подкрепа на внедряването на вече разработени иновативни продукти и процеси в микро-,
малки, средни и големи предприятия са предвидени общо 45 млн. евро.
Това е последната възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на големи
предприятия през настоящия програмен период, поради което се очаква конкуренцията там да
бъде сериозна. Кръгът от сектори, в които фирмите кандидати осъществяват дейността си, е
разширен в сравнение с досегашните схеми по "Технологична модернизация" - сега ще могат
да кандидатстват и търговски компании, които в последния програмен период рядко имаха
достъп до европейско финансиране.
Широко разбиране за иновация
Новата схема дефинира широко допустимите иновации. Тук предприятията трябва вече да са
разработили или да са уредили отношенията си по собствеността на разработени от други
фирми иновативни продукти или процеси.
Под "иновативен продукт" се разбира стока или услуга, която е нова за предприятието или е
значително усъвършенствана като параметри, функционалност, вградени материали и софтуер
и др. Иновативният продукт може да представлява краен продукт за продажба, но е възможно
да бъде основа за производство на други стоки или за предлагане на услуги. По схемата може
да се финансира внедряването на нови продукти и услуги, които следва да се различават
съществено като характеристики и практика в сравнение с произвежданите от фирмата до този
момент. Допустими са също усъвършенствани настоящи продукти, които обаче имат
значителни подобрения в параметрите и употребата.
Важно е да се отбележи, че не е задължително предприятията да искат да внедряват собствени
разработки. Те могат да потърсят финансиране за иновации, за които са закупили права.
Собствените разработки се стимулират, така че тези кандидати, които притежават патента и
правата върху продукта, ще получат повече точки при оценката на проекта.
Документите, с които се доказва иновацията, са: патент за изобретение или свидетелство за
регистрация на полезен модел, промишлен дизайн; наличие на договор за лиценз за ползване
на иновацията или пък договор за прехвърляне на ноу-хау или права върху интелектуална
собственост. Важно е да се знае, че може да се приложи дори само заявка за патент за
изобретение,
преди да е издаден самият патентен документ. Необходими приложения са също доклади,
изследвания и други, които да докажат, че съответният продукт е иновативен за предприятието.
За какво може
да се кандидатства
Схемата финансира дейности по два компонента: "Инвестиции" и "Услуги". Задължително е
кандидатстващите проекти да включват инвестиционен компонент. Предприятията могат да
кандидатстват за:
ново оборудване, детайли и материали, които служат за внедряване на иновативни продукти
или процеси;
разработване или закупуване на специализиран софтуер за внедряването;
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април 2013 г. и се очаква скоро да започне приемът на проекти. С новите си условия схемата
дава заявка, че ще бъде полезна за бизнеса и има потенциал да допринесе за повишаване на
усвояемостта на средствата по еврофондовете.
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придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите.
По компонент "Услуги" се покриват разходите за технически консултантски услуги, свързани с
процеса на внедряване, а също така и консултации по маркетингови проучвания, пазарни
анализи, стратегии за внедряването и др., но до лимит 50 000 лв. Консултантските услуги по
разработване на проекта за кандидатстване също могат да се финансират, но до стойност от 10
000 лв.
За какви средства
може да се кандидатства
За проекти на микро- и малки предприятия са отделени 15 750 000 евро от общия бюджет, за
средни предприятия - 20 250 000 евро, за големи предприятия - 9 млн. евро. Възможно е
бюджетите да бъдат увеличени впоследствие, защото в проекта на насоките за кандидатстване
е записано, че управляващият орган може да
увеличи общия бюджет по процедурата, в случай че броят на проектните предложения,
получили повече от 60 точки на етап "Техническа и финансова оценка", надхвърля определения
финансов ресурс.
Предвидено е стойността на безвъзмездната помощ за един проект да бъде от 100 000 лв. до 3
млн. лв. Размерът на субсидията за инвестиции зависи от големината на предприятието микро- и малките фирми могат да получат безвъзмездно 70% от стойността на инвестицията
си; средните предприятия - до 60%, а големите - до 50%.
При финансирането на услугите всички компании имат право на помощ в размер на 90% от
бюджета на проекта.
Избор на режим на помощта
За първи път в схемата "Внедряване на иновации в предприятията" кандидатстващите фирми
имат право да изберат под какъв режим на държавна помощ да се отчете инвестицията им, с
което се определят и условията за безвъзмездната подкрепа. Съществуването на режими е
свързано с правилата за лимитиране на държавната помощ във вид, в който да не се изкривява
съответният пазар и сектор и да не се заплашва конкуренцията. При режим "минимална помощ"
(de minimis) една фирма има право да получи максимум 200 000 евро в рамките на три поредни
години. При режим "Групово освобождаване", при който някои категории помощи са съвместими
с Общия пазар, това ограничение не съществува. До този момент всяка програма определяше
кой режим на държавни помощи да се приложи за съответната схема и той беше част от
условията. При тази схема за иновации, ако предприятието няма одобрени проекти и субсидии,
които да
го доближат до лимита от 200 000 евро, и избере да отчете инвестицията си по режим
"минимални помощи", може да вземе безвъзмездна помощ в размер на 90% от стойността на
проекта.
Какво носи предимство при кандидатстване
Степента на иновативност, собствените иновации и опитът във внедряването им носят найвисок брой допълнителни точки при оценяване на проектите. Допълнителна тежест в оценката
дават резултатите по параметри: ръст на нетните приходи от продажби за последните три
години; ръст на печалбата и на производителността за същия период; коефициент на
задлъжнялост за
2012 г.
Срокове и кандидатстване
Проектите трябва да се предвидят за изпълнение в рамките на 18 месеца. Срокът за приемане
на проекти е три месеца след отваряне на схемата. Оценката на подадените предложения ще
отнеме евентуално 4 - 6 месеца. Субсидията се получава в срок от два месеца след
изпълнението и отчитането на проекта.
* Велина Савчева e главен експерт "Европейски програми" в "Елана инвестмънт". Има 4годишен опит като консултант по европейски проекти по програмите "Трансгранично
сътрудничество", " Интелигентна енергия Европа", "Седмарамкова програма", "Рамкова
програма за конкурентоспособност и иновации" (CIP). Присъединява се към екипа на "Елана
инвестмънт" в края на 2011 г. Савчева е магистър по "Международен бизнес" от Университета в
Ковънтри, Великобритания.
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Няма намерена информация.
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Няма намерена информация.
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Заглавие: Добрев: ГЕРБ ще залага на износа, за да съживи българския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ГЕРБ търси и иска да има инвестиции в реалната икономика, инвестиции в
производството, в предприятия, които да произвеждат и да създават работни места. И тези
инвестиции трябва да бъдат както вътрешни, така и външни. Това заяви бившият министър на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Според Добрев на базата на това желание, на този ангажимент, ГЕРБ залага на предприятия,
които могат да изнасят продукция навън и ще бъдат обект на фокусирано подпомагане по
Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Това са инвестициите, които гарантират
висок и устойчив икономически растеж , казва Добрев пред Агенция „Фокус”.
За да се подпомогнат българските компании да търсят външни пазари за своят продукция, ще
се използва точно ОП „Конкурентоспособност”. ГЕРБ има идеята да създаде специална ос в
Оперативна програма „Конкурентоспособност”, която да помогне на тези компании да
направят маркетингови проучвания на тези пазари, да разкрият представителства, да участват
заедно в изложения в тези нови страни, така че да затвърдят и увеличат своите позиции, дори в
някой случаи да навлязат на такива пазари. Разбира се, това ще стане, ако можем да
управляваме отново, уточни Добрев.
Бившият икономически министър посочи като възможност за българския бизнес китайския,
индийския и дори турския пазар. Те растат с повече от 5% всяка година, което разбира се
гарантира увеличаване на търсенето с поне толкова процента всяка година и открива чудесни
възможности на българските фирми.
Инвестициите в строителството и финансите, както видяхме и във финансовия сектор в
България през периода 2003-2009г., гарантираха висок сравнително икономически растеж, но в
същото време те се дължаха на конюнктурата, те се дължаха на световната конюнктура. И след
като бъдат построени хотелите по Черноморието, този потенциал за растеж се изчерпва, така
че те са със ограничени възможности да подпомогнат икономиката. Има обаче предприятия в
производството, които в последните три години отчитат растеж на продукцията от над 20%,
обясни Добрев. Износът съответно нараства всяка следваща година с повече от 20%. За
съжаление в този износ, голям процент от него – почти половината е износ на суровини и
материали, което е износ с ниска добавена стойност, а в същото време внасяме машини и
електроника – продукти с висока добавена стойност, трябва да направим така, че в България да
подкрепим предприятията, които превръщат тези суровини и материали в краен продукт, който
е с по-висока добавена стойност и по този начин ще превърнем България в една много посъвременна държава с работеща икономика, каза Добрев.

Медиен мониторинг | 4/18/2013

Резюме: ГЕРБ търси и иска да има инвестиции в реалната икономика, инвестиции в
производството, в предприятия, които да произвеждат и да създават работни места. И тези
инвестиции трябва да бъдат както вътрешни, така и външни. Това заяви бившият министър на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Делян Добрев, ГЕРБ: През следващите четири години е абсолютно възможно
да постигнем балансиран бюджет
Подзаглавие:
Автор: Димитър ДРАГАНОВ
Текст: Делян Добрев - бивш икономически министър и водач на листите с кандидати за
народни представители на ПП ГЕРБ в Хасково и Перник в интервю за предаването „Това е
България” на Радио „Фокус”
Водещ: Следващите четири години трябва да са години на растежа, на по-високите доходи, на
по-високата заетост. Това са ваши думи, г-н Добрев от преди ден. Как ще се постигнат тези
неща?
Делян Добрев: Точно растежът ще гарантира по-високите доходи и по-високата заетост, защото
със социалните програми, това не може да се постигне, колкото и да ни убеждават в обратното.
Хубавото е, че ние изживяхме тежък период с нисък икономически растеж, положителен, но
нисък, под 3%, което не може да съжаление да увеличи доходите, или да увеличи заетостта, но
в следващите 4 години сме убедени, че това може да се случи и знаем как да го постигнем. С
оперативните програми, по които българските малки и средни предприятия ще могат да
разчитат на повече от 3 милиарда лева инвестиции от ЕС и с инфраструктурата, с подкрепата
за компаниите износители, с енергийната независимост от местния добив на газ, който ще
гарантира значително по-ниска цена на газа, която съответно е основен разход в
производството на основните предприятия.
Водещ: Как може да се намалят административната тежест и регулациите, така че бизнеса „да
си поеме въздух?
Делян Добрев: Регулациите и в последните две години бяха намалени съществено с промяна
на законодателството, тази политика трябва да продължи, защото имаме анализи, които
показват, че с намаляване на административната и регулаторна тежест, българският бизнес
може да спестява по 220 милиона лева на година. Разбира се, ние ще продължим да вървим в
тази посока и не само това - в нашата програма сме записали, че администрация, която не
спази срока за издаване на определен документ за малкия и средния бизнес, ще връща
внесената такса за издаването на този документ – например, ако срокът е 7 дни, а документа е
издаден на 8-мия, с издаването на документа, администрацията трябва да върне и таксата,
което според нас ще дисциплинира администрацията, защото в момента има редица случаи в
които сроковете са къси, но никой не ги спазва. Друга политика, разбира се, е електронното
правителство, много се направи в тази посока, но все още няма цялостно действащо
електронно правителство. Още в първата половина на мандата, това електронно правителство
трябва да е факт, което значително ще облекчи бизнеса.
Водещ: Кой бранш може да бъде мотора на икономиката в следващите години, според вас?
Делян Добрев: Ние ще търсим инвестиции, външни и вътрешни в реалната икономика,
инвестиции в производството, в предприятия, които да произвеждат и да създават работни
места. Съответно, най-голям потенциал за растеж имат предприятията, които изнасят своята
продукция и те ще бъдат обект на фокусирано подпомагане по Оперативна програма
„Конкурентноспособност”. Това са инвестициите, които гарантират висок и устойчив
икономически растеж. Инвестициите в строителството и финансите, както видяхме и във
финансовия сектор в периода 2003-2009г., гарантираха висок сравнително икономически
растеж, но в същото време те се дължаха на конюнктурата, те се дължаха на световната
конюнктура и след като бъдат построени хотелите по Черноморието, този потенциал за растеж
се изчерпва, така че те са със ограничени възможности да подпомогнат икономиката, докато
имаше предприятия в производството, особено тези, които изнасят, още веднъж повтарям,
защото предприятията, които работят на вътрешния пазар те са ограничени от към търсене,
тяхната продукция, като цяло се увеличава с ръста на потреблението, с което не могат да
станат чудеса, докато предприятията, които изнасят своята продукция, свидетели сме, че в
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последните 3 години растат с повече от 20%. Износът нараства всяка следваща година с
повече от 20%. За съжаление в този износ, голям процент от него – почти половината е износ
на суровини и материали, което е износ с ниска добавена стойност, а в същото време внасяме
машини и електроника – продукти с висока добавена стойност, трябва да направим така, че в
България да подкрепим предприятията, които превръщат тези суровини и материали в краен
продукт, който е с по-висока добавена стойност и по този начин ще превърнем България в една
много по-съвременна държава с работеща икономика.
Водещ: Накъде може да бъде насочен износа, ако изключим еврозоната, защото знаем, че
българският износ е насочен най-много към еврозоната и при положение, че всяко забавяне на
растежа там се отразява и на българската икономика, какви са новите дестинации, които трябва
да бъдат търсени за българския износ?
Делян Добрев: Точно така, съвсем прав сте. Нашия износ е до много голяма степен зависим от
европейската икономика. През 2009 година около 70% от стоките, които изнасяме на
европейският пазар, а 2012 този дял е намалял на около 62%. Има и както вие казахте, слабия
растеж на Европейският съюз, а да не говорим, че миналата година Европейският съюз
всъщност е отново в рецесия, това се отразява негативно върху нашия износ, ние трябва от
една страна да утвърдим своите позиции на традиционните пазари извън ЕС, т.е в други страни
в които да изнасяме, от друга страна да открием нови дестинации, но най-вече в Азия. Става
въпрос за държави като Индия, Китай, Турция. Те растат с повече от 5% всяка година, което
разбира се гарантира увеличаване на търсенето с поне толкова процента всяка година и
открива чудесни възможности на българските фирми. За съжаление българските компании не
познават достатъчно добре тези пазари и в това трябва да бъдат насочени усилията
следващите 4 години. Мислили сме по този въпрос и ще има специална ос в Оперативна
програма „Конкурентоспособност”, която да помогне на тези компании да направят
маркетингови проучвания на тези пазари, да разкрият представителства, да участват заедно в
изложения в тези нови страни, така че да затвърдят и увеличат своите позиции, дори в някой
случаи да навлязат на такива пазари.
Водещ: В програмата на ГЕРБ е записан стремеж към балансиран бюджет.
Кога може да се постигне този балансиран бюджет, има ли срок, при положение, че последната
тригодишна бюджетна прогноза, сочи че през 2016г. дефицитът ще бъде 0.8% от БВП?
Делян Добрев: Следващите четири години е абсолютно възможно ние да стигнем балансиран
бюджет, каквато трябва да бъде нашата цел, защото ние сме държава в борд и държава с
борд, не може да си позволи да регистрира високи бюджетни дефицити година след година,
защото те трябва да бъдат финансирани по някакъв начин. Увереност ми дава това, че ние
вярваме в постигането на високия икономически растеж през следващите четири години, което
ще увеличи приходите в бюджета и ще позволи да постигнем този стремеж на балансиран
бюджет.
Водещ: Какво означава висок икономически растеж в цифри?
Делян Добрев: За нас означава повече от 3% на година и ние трябва да се стремим над 3% на
година, защото само при такъв растеж се разкриват достатъчно работни места, които да
намалят безработицата съществено, както и се постига увеличаване доходите на работещите.
Водещ:Смятате ли, че е постижим един такъв ръст. Ако да на какво се обосновавате?
Делян Добрев: Смятам, че е постижим, след всичко, което ви изброих до момента, както и с
активната ни политика по привличане на външна инвестиция, защото през изминалите 23
години, за пръв път през миналата година България организира инвестиционни форуми в
чужбина на световните инвестиционни дестинации, на които ние присъствахме заедно с едни
от най-известните медийни партньори като – списание “Икономист”, вестниците “Уолстрийт
джърнъл” и „Файнешънъл таймс”, съвместно направихме инвестиционни форуми и
представихме България като инвестиционна дестинация. Това е активен подход, за привличане
на инвестиции, за разлика от предходните години, които ние – администрацията и
правителството чакаше в България, някой да се сети, че е възможно да има и добри
възможности и гледат буквално да пристигнат в България със самолета и да попитат вярно ли
е, че имате ниски данъци.
Водещ: Според вас редно ли е при 10% корпоративен данък, едноличните търговци да плащат
15%?
Делян Добрев: Всъщност едноличните търговци плащат толкова, колкото и дружествата с
ограничена отговорност, защото при 10% корпоративен данък, знаете при разпределение на
печалбата се плащат 5% данък върху дивидента. Така че 10% + 5%, отново прави същите 15%.
Но въпроса ви е хубав, тъй като ние поемаме, така, твърд ангажимент, да не си правим никакви
експерименти с данъците, ние трябва да запазим тази ниска данъчна тежест, защото
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противното би означавало не да стимулираме икономиката, а точно обратното - да я охладим и
да я вкараме в рецесия.
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Заглавие: Цветан Цветанов: Основният акцент в следващия мандат ще е електронното
управление
Подзаглавие:
Автор: Надежда КРЪСТЕВА
Текст: Велико Търново. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния
предизборен щаб Цветан Цветанов посети предприятие за производство на гъвкави опаковки
във Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус”-Велико Търново. Управителят на
предприятието Милен Георгиев заяви, че в предприятието работят около 700-800 души. Едно
от основните им искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй като
голяма част от тях са безсмислени. Той посочи, че вече изготвят втори проект по програма
„Конкурентоспособност”, но при първия са се подписали 4000 пъти и посочи, че това е загуба
на време. Цветан Цветанов заяви, че се е наложило да направят корекции в Закона за таксите
за полиетиленови торбички, за да може хем да запазят работни места, хем да изпълнят
европейските изисквания. Той посочи, че основният акцент в следващия управленски мандат
ще е електронното управление, защото трябва да се търси облекчаване на тези процедури,
които водят до допълнително напрежение и проблеми в бизнеса. „Уверявам ви, че Томислав
Дончев, който работеше активно за тези европейски фондове, се постара да направи прозрачна
процедурата и да има ред, който да бъде определян от начина, по който се събира по
електронен път даден документ. Убеден съм, че в следващ мандат това ще се случи”, заяви
Цветан Цветанов. Той подчерта, че с бившия депутат от ГЕРБ Евгени Стоев са инициирали
срещи с бившия министър на околната среда и водите Нона Караджова, за да се постигне
баланс и консенсус относно закона за полиетиленовите торбички, който обаче според него не е
бил удовлетворителен в пълния си обем за работодателите и за държавата. „Направихме този
баланс, за да не се съкращават хора”, посочи Цветанов. Що се отнася до Оперативна
програма „Конкурентоспособност”, той заяви, че над 600 млн. лева са били разпределени за
малкия и среден бизнес, за да подобрят условията на служителите и да доведат до намаляване
на разходите и увеличаване на заплатите. „Тази правна регулация облекчава бизнеса и дава
възможност инициативата да бъде водеща”, каза Цветан Цветанов. Що се касае до
електронното управление, Цветанов допълни, че то има за цел да облекчи бизнеса и даде
възможност един бизнесмен не да пътува от Велико Търново до София, за да внесе дадени
документи, а това да осъществява чрез електронното управление. „Аз съм убеден, че в
предстоящите години това ще бъде основният акцент и в рамките на година-година и половина
ще имаме резултат за въвеждане на електронно управление в България”, каза Цветанов.
Служителите на предприятието се интересуваха от местата в детските градини, от
изграждането на инфраструктурата в града, както и на пътната инфраструктура.
Предстои посещение в „Захарни заводи”-Горна Оряховица, където Цветанов ще разгледа
производствените цехове.
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Резюме: Велико Търново. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния
предизборен щаб Цветан Цветанов посети предприятие за производство на гъвкави опаковки
във Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус”-Велико Търново. Управителят на
предприятието Милен Георгиев заяви, че в предприятието работят около 700-800 души. Едно
от основните им искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй като
голяма част от тях са безсмислени. Той посочи, че вече изготвят втори проект по програма
„Конкурентоспособност”, но при първия са се подписали 4000 пъти и посочи, че това е загуба на
време.
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Резюме: /КРОСС/ Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и дадевъзможност
на един бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София,за да внесе дадени документи, а
това да осъществява чрез електроннотоуправление. Аз съм убеден, че в предстоящите години
това ще бъдеосновният акцент и в рамките на година - година и половина ще имамерезултат за
въвеждане на електронно управление в България.
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Заглавие: Цветанов: Основният акцент в следващия мандат ще е електронното
управление
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и даде възможност
на един бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София,за да внесе дадени документи, а
това да осъществява чрез електронното управление. Аз съм убеден, че в предстоящите години
това ще бъде основният акцент и в рамките на година - година и половина ще имаме резултат
за въвеждане на електронно управление в България. Това заявизаместник-председателят на
ПП ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при
посещението си впредприятие за производство на гъвкави опаковки във Велико Търново.
Управителят на предприятието Милен Георгиев обясни, че внего работят около 700-800 души.
“Едно от основните ни искания енамаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй
като голямачаст от тях са безсмислени. Вече изготвяме втори проект по програма
«Конкурентоспособност“, но при първия се подписахме 4000пъти, което е загуба на време“,
посочи Георгиев. Цветан Цветановприпомни, че се е наложило да бъдат направени корекции в
Закона затаксите за полиетиленови торбички, за да може да бъдат запазени работниместа, но
и да бъдат изпълнени европейските изисквания. «Основниятакцент в следващия управленски
мандат ще е електронното управление,защото трябва да се търси облекчаване на тези
процедури, които водят додопълнително напрежение и проблеми в бизнеса. Уверявам ви,
чеТомислав Дончев, който работеше активно за тези европейски фондове, сепостара да
направи прозрачна процедурата и да има ред, който да бъдеопределян от начина, по който се
събира по електронен път дадендокумент. Убеден съм, че в следващ мандат това ще се случи“,
подчертаЦветанов. По думите му с бившия депутат от ГЕРБ Евгени Стоев саинициирали срещи
с бившия министър на околната среда и водите НонаКараджова, за да се постигне баланс и
консенсус относно закона заполиетиленовите торбички. «Направихме този баланс, за да не
сесъкращават хора“, категоричен бе Цветан Цветанов.
Относно оперативна програма «Конкурентоспособност“, Цветановобясни, че над 600 млн.
лева са били разпределени за малкия и среденбизнес, за да подобрят условията на
служителите и да доведат донамаляване на разходите и увеличаване на заплатите. «Тази
правнарегулация облекчава бизнеса и дава възможност инициативата да бъдеводеща“, посочи
зам.-председателят на ПП ГЕРБ.
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Резюме: ГЕРБ търси и иска да има инвестиции в реалната икономика, инвестиции в
производството, в предприятия, които да произвеждат и да създават работни места. И тези
инвестиции трябва да бъдат както вътрешни, така и външни. Това заяви бившият министър на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
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Заглавие: Добрев: ГЕРБ ще залага на износа, за да съживи българския бизнес
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ГЕРБ търси и иска да има инвестиции в реалната икономика, инвестиции в
производството, в предприятия, които да произвеждат и да създават работни места. И тези
инвестиции трябва да бъдат както вътрешни, така и външни. Това заяви бившият министър на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Според Добрев на базата на това желание, на този ангажимент, ГЕРБ залага на предприятия,
които могат да изнасят продукция навън и ще бъдат обект на фокусирано подпомагане по
Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Това са инвестициите, които гарантират
висок и устойчив икономически растеж , казва Добрев пред Агенция „Фокус”.
За да се подпомогнат българските компании да търсят външни пазари за своят продукция, ще
се използва точно ОП „Конкурентоспособност”. ГЕРБ има идеята да създаде специална ос в
Оперативна програма „Конкурентоспособност”, която да помогне на тези компании да
направят маркетингови проучвания на тези пазари, да разкрият представителства, да участват
заедно в изложения в тези нови страни, така че да затвърдят и увеличат своите позиции, дори в
някой случаи да навлязат на такива пазари. Разбира се, това ще стане, ако можем да
управляваме отново, уточни Добрев.
Бившият икономически министър посочи като възможност за българския бизнес китайския,
индийския и дори турския пазар. Те растат с повече от 5% всяка година, което разбира се
гарантира увеличаване на търсенето с поне толкова процента всяка година и открива чудесни
възможности на българските фирми.
Инвестициите в строителството и финансите, както видяхме и във финансовия сектор в
България през периода 2003-2009г., гарантираха висок сравнително икономически растеж, но в
същото време те се дължаха на конюнктурата, те се дължаха на световната конюнктура. И след
като бъдат построени хотелите по Черноморието, този потенциал за растеж се изчерпва, така
че те са със ограничени възможности да подпомогнат икономиката. Има обаче предприятия в
производството, които в последните три години отчитат растеж на продукцията от над 20%,
обясни Добрев. Износът съответно нараства всяка следваща година с повече от 20%. За
съжаление в този износ, голям процент от него – почти половината е износ на суровини и
материали, което е износ с ниска добавена стойност, а в същото време внасяме машини и
електроника – продукти с висока добавена стойност, трябва да направим така, че в България да
подкрепим предприятията, които превръщат тези суровини и материали в краен продукт, който
е с по-висока добавена стойност и по този начин ще превърнем България в една много посъвременна държава с работеща икономика, каза Добрев. Дата: 17.04.2013
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Резюме: Агенцията за малки и средни предприятия и Националното сдружение на малкия и
среден бизнес са постигнали съгласие през следващия програмен период - от 2014 до 2020
година Националната стратегия за насърчаване на малкия и средния бизнес да бъде ресурсно
обезпечена по новата програма - “Конкурентоспособност и иновации“ .
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Заглавие: Националната стратегия за насърчаване на малкия и средния бизнес ще бъде
ресурсно обезпечена
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Агенцията за малки и средни предприятия и Националното сдружение на малкия и
среден бизнес са постигнали съгласие през следващия програмен период - от 2014 до 2020
година Националната стратегия за насърчаване на малкия и средния бизнес да бъде ресурсно
обезпечена по новата програма - “Конкурентоспособност и иновации“ . Това каза за “Хоризонт“
Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и средния бизнес.За
да се стимулира малкият и среден бизнес трябва да се наложи нов подход, който да включва
оценката на въздействието на законодателството върху бизнеса. Финансовото обезпечаване на
Националната стратегия за насърчаване на малкия и среден бизнес е друга важна стъпка в
тази посока, каза още Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия
и среден бизнес. Тя посъветва безработните хора, които искат да започнат нов бизнес чрез
оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ да се преквалифицират: Могат да
започнат малък бизнес, защото има една покана за предприемчиви българи, която дава
възможност до 20 хиляди лева да получите финансиране на вашата бизнес идея. Тя е пак към
оперативната програма, към агенцията по заетостта и е насочена към безработни българи.
Националното сдружение на малкия бизнес безплатно консултира желаещите да започнат
бизнес по европроекти в следните насоки: Но и за неземеделски дейности, услуги,
производство на стоки, търговски обекти, медицински кабинети, селски туризъм, работилници, в
хранителната
промишленост,
123
мярка
по
оперативната
програма
“Конкурентноспособност“, където да се внедряват иновации, енергийна ефективност чрез
зелена индустрия.
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Заглавие: Цветанов: Електронното управление е основен акцент в следващия мандат,
целта е да улесним бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Електронното управление ще бъде сред основните акценти в следващия управленски
мандат. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния
предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при посещението си в предприятие за
производство на гъвкави опаковки във Велико Търново. Той изрази надежда, че в рамките на
година - година и половина ще има резултат по въвеждането на електронно управление в
България. Цветанов е на предизборна обиколка във Великотърновска област, където е водач
на листата с кандидати за народни представители на ГЕРБ. Електронното управление ще
облекчи бизнеса и ще даде възможност на един работодател да не пътува от Велико Търново
до София, за да внесе дадени документи, а това да осъществява по електронен път, обясни
Цветан Цветанов при посещението си във великотърновската фирма “Екстрапак“. Според него
за стартирането на тази система има достатъчно средства, може да се кандидатства и по
донорски програми.
Цветанов припомни, че се е наложило да бъдат направени корекции в Закона за таксите за
полиетиленови торбички, за да може да бъдат запазени работни места, но и да бъдат
изпълнени европейските изисквания. По думите му с бившия депутат от ГЕРБ Евгени Стоев,
който сега отново е кандидат за народен представител, са инициирали срещи с бившия
екоминистър Нона Караджова, за да се постигне баланс и консенсус относно закона за
полиетиленовите торбички. „Направихме това, за да не се съкращават хора“, категоричен бе
Цветан Цветанов. Собственикът на предприятието Милен Георгиев обясни, че в него работят
около 700-800 души. “Едно от основните ни искания е намаляване на различните регулации,
такси и изисквания, тъй като голяма част от тях са безсмислени, каза Георгиев.
Цветан Цветанов разгледа производствените мощности на търновското предприятие, което
вече има два спечелени проекта по Оперативна програма “Конкурентноспособност“. Той
информира още, че за година и половина по нея за малкия и среден бизнес са разпределени
600 млн. лв., които дават възможност на фирмите да подобрят технологиите и условията на
труд, а от тук да намалят разходите и да увеличат трудовите възнаграждения.
Зам.-председателят на ГЕРБ посети още едно голямо предприятие в региона горнооряховските “Захарни заводи“. Облечен в задължителното предпазно облекло той и част
от кандидатите за народни представители разгледаха цеховете, където се произвеждат сладки
изкушения. Цветанов опита от горноряховския локум и похвали работниците за чудесния вкус.
Председателят на Надзорния съвет на „Захарни заводи“ Георги Узунов подчерта добрата
работа на полицейските органи в пресичането на контрабандата в сектор “Захар“, която трябва
да продължи и със законодателни мерки.
По повод нестихващия скандал с подслушването Цветанов коментира, че във всяка
политическа кампания ставаме свидетели на подобни компромати и това е основата, на която
БСП гради своята предизборна стратегия. Нашите опоненти са способни да преминат през
всичко, за да очернят лидера и ГЕРБ, затова и скандалът излезе извън България. Но
Европейската комисия вече има реален поглед върху ставащото в страната ни и тя не е
подвластна на политически кампании, заяви още водачът на листата във Великотърновска
област. Недейте да очаквате от мен да падна до нивото на Сергей Станишев и да влизам в
агресията с агресия. На агресията, която демонстрира опозицията в момента, ние трябва да
предлагаме разумни решения с реални политики, коментира зам.-председателят на ГЕРБ.
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Резюме: Електронното управление ще бъде сред основните акценти в следващия управленски
мандат. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния
предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при посещението си в предприятие за
производство на гъвкави опаковки във Велико Търново. Той изрази надежда, че в рамките на
година - година и половина ще има резултат по въвеждането на електронно управление в
България.

23

Медиен мониторинг | 4/18/2013

Да не бъдат агресивни, а да подхождат с разум и аргументи в политиката и обществения живот,
посъветва Цветанов и великотърновски студенти, с които тази сутрин пи кафе и разговаря.
Според него е много важно младите хора да имат мотивация да гласуват. Цветанов поговори за
техните проблеми, които касаят най-вече университетските такси, както и какви са
възможностите им да кандидатства по оперативните програми за образование, култура и
иновации. През новия финансов програмен механизъм 2014 - 2020 г. ще влязат 32 млрд. лв. за
култура, образование, иновации, регионална политика, земеделие. Това ще даде възможност
на младите хора да участват в изработването на проектите, които пишат институциите и
неправителствените организации, каза водачът на листата на ГЕРБ. По думите му Брюксел
иска от България стабилност и същата форма на управление, която беше досега. Въпреки
пасквилите и компроматите на опозицията, в нашето управление няма нито една спряна
програма, заяви Цветанов.
Репортаж от посещението му в региона може да чуете в звуковия файл.
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Резюме: Велико Търново. "Основният акцент в следващия управленски мандат ще е
електронното управление", това каза Цветан Цветанов при посещението си във
великотърновската фирма "Екстрапак" в която се произвеждат гъвкави опаковки. Цветанов
допълни че трябва да се търси облекчаване на тези процедури, които водят до допълнително
напрежение и проблеми в бизнеса. „Уверявам ви, че Томислав Дончев, който работеше активно
за тези европейски фондове, се постара да направи прозрачна процедурата и да има ред,
който да бъде определян от начина, по който се събира по електронен път даден документ.
Убеден съм, че в следващ мандат това ще се случи", каза той.
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Заглавие: Електронното управление ще е приоритет за ГЕРБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Велико Търново. "Основният акцент в следващия управленски мандат ще е
електронното управление", това каза Цветан Цветанов при посещението си във
великотърновската фирма "Екстрапак" в която се произвеждат гъвкави опаковки. Цветанов
допълни че трябва да се търси облекчаване на тези процедури, които водят до допълнително
напрежение и проблеми в бизнеса. „Уверявам ви, че Томислав Дончев, който работеше активно
за тези европейски фондове, се постара да направи прозрачна процедурата и да има ред,
който да бъде определян от начина, по който се събира по електронен път даден документ.
Убеден съм, че в следващ мандат това ще се случи", каза той.
С бившия депутат от ГЕРБ Евгени Стоев са инициирали срещи с бившия министър на околната
среда и водите Нона Караджова, за да се постигне баланс и консенсус относно закона за
полиетиленовите торбички, който обаче според него не е бил удовлетворителен в пълния си
обем за работодателите и за държавата. „Направихме този баланс, за да не се съкращават
хора", посочи Цветанов.
Що се отнася до Оперативна програма „Конкурентоспособност", той заяви, че над 600 млн.
лева са били разпределени за малкия и среден бизнес, за да подобрят условията на
служителите и да доведат до намаляване на разходите и увеличаване на заплатите. Що се
касае до електронното управление, Цветанов допълни, че то има за цел да облекчи бизнеса и
даде възможност един бизнесмен не да пътува от Велико Търново до София, за да внесе
дадени документи, а това да се осъществява чрез електронното управление. „Аз съм убеден,
че в предстоящите години това ще бъде основният акцент и в рамките на година-година и
половина ще имаме резултат за въвеждане на електронно управление в България", каза
Цветанов.
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Заглавие: Цветан Цветанов: Основният акцент в следващия мандат ще е електронното
управление
Подзаглавие:
Автор: Надежда КРЪСТЕВА
Текст: Велико Търново. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния
предизборен щаб Цветан Цветанов посети предприятие за производство на гъвкави опаковки
във Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус”-Велико Търново. Управителят на
предприятието Милен Георгиев заяви, че в предприятието работят около 700-800 души. Едно
от основните им искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй като
голяма част от тях са безсмислени. Той посочи, че вече изготвят втори проект по програма
„Конкурентоспособност”, но при първия са се подписали 4000 пъти и посочи, че това е загуба
на време. Цветан Цветанов заяви, че се е наложило да направят корекции в Закона за таксите
за полиетиленови торбички, за да може хем да запазят работни места, хем да изпълнят
европейските изисквания. Той посочи, че основният акцент в следващия управленски мандат
ще е електронното управление, защото трябва да се търси облекчаване на тези процедури,
които водят до допълнително напрежение и проблеми в бизнеса. „Уверявам ви, че Томислав
Дончев, който работеше активно за тези европейски фондове, се постара да направи прозрачна
процедурата и да има ред, който да бъде определян от начина, по който се събира по
електронен път даден документ. Убеден съм, че в следващ мандат това ще се случи”, заяви
Цветан Цветанов. Той подчерта, че с бившия депутат от ГЕРБ Евгени Стоев са инициирали
срещи с бившия министър на околната среда и водите Нона Караджова, за да се постигне
баланс и консенсус относно закона за полиетиленовите торбички, който обаче според него не е
бил удовлетворителен в пълния си обем за работодателите и за държавата. „Направихме този
баланс, за да не се съкращават хора”, посочи Цветанов. Що се отнася до Оперативна
програма „Конкурентоспособност”, той заяви, че над 600 млн. лева са били разпределени за
малкия и среден бизнес, за да подобрят условията на служителите и да доведат до намаляване
на разходите и увеличаване на заплатите. „Тази правна регулация облекчава бизнеса и дава
възможност инициативата да бъде водеща”, каза Цветан Цветанов. Що се касае до
електронното управление, Цветанов допълни, че то има за цел да облекчи бизнеса и даде
възможност един бизнесмен не да пътува от Велико Търново до София, за да внесе дадени
документи, а това да осъществява чрез електронното управление. „Аз съм убеден, че в
предстоящите години това ще бъде основният акцент и в рамките на година-година и половина
ще имаме резултат за въвеждане на електронно управление в България”, каза Цветанов.
Служителите на предприятието се интересуваха от местата в детските градини, от
изграждането на инфраструктурата в града, както и на пътната инфраструктура.
Предстои посещение в „Захарни заводи”-Горна Оряховица, където Цветанов ще разгледа
производствените цехове.
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Резюме: Велико Търново. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния
предизборен щаб Цветан Цветанов посети предприятие за производство на гъвкави опаковки
във Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус”-Велико Търново. Управителят на
предприятието Милен Георгиев заяви, че в предприятието работят около 700-800 души. Едно
от основните им искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй като
голяма част от тях са безсмислени. Той посочи, че вече изготвят втори проект по програма
„Конкурентоспособност”, но при първия са се подписали 4000 пъти и посочи, че това е загуба на
време.
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Резюме: /КРОСС/ Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и даде
възможност на един бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София,
за да внесе дадени документи, а това да осъществява чрез електронното
управление.
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Заглавие: Цветанов: Основният акцент в следващия мандат ще е електронното
управление
Подзаглавие:
Автор:
Текст: /КРОСС/ Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и даде възможност
на един бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София, за да внесе дадени документи, а
това да осъществява чрез електронното управление. Аз съм убеден, че в предстоящите години
това ще бъде основният акцент и в рамките на година - година и половина ще имаме резултат
за въвеждане на електронно управление в България. Това заяви заместник-председателят на
ПП ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при
посещението си в предприятие за производство на гъвкави опаковки във Велико Търново.
Управителят на предприятието Милен Георгиев обясни, че в него работят около 700-800 души.
"Едно от основните ни искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй
като голяма част от тях са безсмислени. Вече изготвяме втори проект по програма
„Конкурентоспособност", но при първия се подписахме 4000 пъти, което е загуба на време",
посочи Георгиев. Цветан Цветанов припомни, че се е наложило да бъдат направени корекции в
Закона за таксите за полиетиленови торбички, за да може да бъдат запазени работни места, но
и да бъдат изпълнени европейските изисквания. „Основният акцент в следващия управленски
мандат ще е електронното управление, защото трябва да се търси облекчаване на тези
процедури, които водят до допълнително напрежение и проблеми в бизнеса. Уверявам ви, че
Томислав Дончев, който работеше активно за тези европейски фондове, се постара да направи
прозрачна процедурата и да има ред, който да бъде определян от начина, по който се събира
по електронен път даден документ. Убеден съм, че в следващ мандат това ще се случи",
подчерта Цветанов. По думите му с бившия депутат от ГЕРБ Евгени Стоев са инициирали
срещи с бившия министър на околната среда и водите Нона Караджова, за да се постигне
баланс и консенсус относно закона за полиетиленовите торбички. „Направихме този баланс, за
да не се съкращават хора", категоричен бе Цветан Цветанов.
Относно оперативна програма „Конкурентоспособност", Цветанов обясни, че над 600 млн.
лева са били разпределени за малкия и среден бизнес, за да подобрят условията на
служителите и да доведат до намаляване на разходите и увеличаване на заплатите. „Тази
правна регулация облекчава бизнеса и дава възможност инициативата да бъде водеща",
посочи зам.-председателят на ПП ГЕРБ.
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Резюме: Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и даде възможност на един
бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София, за да внесе дадени документи, а това да
осъществява чрез електронното управление. Аз съм убеден, че в предстоящите години това ще
бъде основният акцент и в рамките на година - година и половина ще имаме резултат за
въвеждане на електронно управление в България. Това заяви заместник-председателят на ПП
ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при
посещението си в предприятие за производство на гъвкави опаковки във Велико Търново.
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Заглавие: Цветанов: Основният акцент в следващия мандат ще е електронното
управление
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и даде възможност на един
бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София, за да внесе дадени документи, а това да
осъществява чрез електронното управление. Аз съм убеден, че в предстоящите години това ще
бъде основният акцент и в рамките на година - година и половина ще имаме резултат за
въвеждане на електронно управление в България. Това заяви заместник-председателят на ПП
ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при
посещението си в предприятие за производство на гъвкави опаковки във Велико Търново.
Управителят на предприятието Милен Георгиев обясни, че в него работят около 700-800 души.
"Едно от основните ни искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй
като голяма част от тях са безсмислени. Вече изготвяме втори проект по програма
„Конкурентоспособност", но при първия се подписахме 4000 пъти, което е загуба на време",
посочи Георгиев.
Цветан Цветанов припомни, че се е наложило да бъдат направени корекции в Закона за таксите
за полиетиленови торбички, за да може да бъдат запазени работни места, но и да бъдат
изпълнени европейските изисквания.
„Основният акцент в следващия управленски мандат ще е електронното управление, защото
трябва да се търси облекчаване на тези процедури, които водят до допълнително напрежение
и проблеми в бизнеса. Уверявам ви, че Томислав Дончев, който работеше активно за тези
европейски фондове, се постара да направи прозрачна процедурата и да има ред, който да
бъде определян от начина, по който се събира по електронен път даден документ. Убеден съм,
че в следващ мандат това ще се случи", подчерта Цветанов. По думите му с бившия депутат от
ГЕРБ Евгени Стоев са инициирали срещи с бившия министър на околната среда и водите Нона
Караджова, за да се постигне баланс и консенсус относно закона за полиетиленовите торбички.
„Направихме този баланс, за да не се съкращават хора", категоричен бе Цветан Цветанов.
Относно оперативна програма „Конкурентоспособност", Цветанов обясни, че над 600 млн.
лева са били разпределени за малкия и среден бизнес, за да подобрят условията на
служителите и да доведат до намаляване на разходите и увеличаване на заплатите. „Тази
правна регулация облекчава бизнеса и дава възможност инициативата да бъде водеща",
посочи зам.-председателят на ПП ГЕРБ.
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Заглавие: Цветанов: Електронното управление е основен акцент в следващия мандат,
целта е да улесним бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Електронното управление ще бъде сред основните акценти в следващия управленски
мандат. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния
предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при посещението си в предприятие за
производство на гъвкави опаковки във Велико Търново. Той изрази надежда, че в рамките на
година - година и половина ще има резултат по въвеждането на електронно управление в
България. Цветанов е на предизборна обиколка във Великотърновска област, където е водач
на листата с кандидати за народни представители на ГЕРБ. Електронното управление ще
облекчи бизнеса и ще даде възможност на един работодател да не пътува от Велико Търново
до София, за да внесе дадени документи, а това да осъществява по електронен път, обясни
Цветан Цветанов при посещението си във великотърновската фирма "Екстрапак". Според него
за стартирането на тази система има достатъчно средства, може да се кандидатства и по
донорски програми.
Цветанов припомни, че се е наложило да бъдат направени корекции в Закона за таксите за
полиетиленови торбички, за да може да бъдат запазени работни места, но и да бъдат
изпълнени европейските изисквания. По думите му с бившия депутат от ГЕРБ Евгени Стоев,
който сега отново е кандидат за народен представител, са инициирали срещи с бившия
екоминистър Нона Караджова, за да се постигне баланс и консенсус относно закона за
полиетиленовите торбички. „Направихме това, за да не се съкращават хора", категоричен бе
Цветан Цветанов. Собственикът на предприятието Милен Георгиев обясни, че в него работят
около 700-800 души. "Едно от основните ни искания е намаляване на различните регулации,
такси и изисквания, тъй като голяма част от тях са безсмислени, каза Георгиев.
Цветан Цветанов разгледа производствените мощности на търновското предприятие, което
вече има два спечелени проекта по Оперативна програма "Конкурентноспособност". Той
информира още, че за година и половина по нея за малкия и среден бизнес са разпределени
600 млн. лв., които дават възможност на фирмите да подобрят технологиите и условията на
труд, а от тук да намалят разходите и да увеличат трудовите възнаграждения.
Зам.-председателят на ГЕРБ посети още едно голямо предприятие в региона горнооряховските "Захарни заводи". Облечен в задължителното предпазно облекло той и част
от кандидатите за народни представители разгледаха цеховете, където се произвеждат сладки
изкушения. Цветанов опита от горноряховския локум и похвали работниците за чудесния вкус.
Председателят на Надзорния съвет на „Захарни заводи" Георги Узунов подчерта добрата
работа на полицейските органи в пресичането на контрабандата в сектор "Захар", която трябва
да продължи и със законодателни мерки.
По повод нестихващия скандал с подслушването Цветанов коментира, че във всяка
политическа кампания ставаме свидетели на подобни компромати и това е основата, на която
БСП гради своята предизборна стратегия. Нашите опоненти са способни да преминат през
всичко, за да очернят лидера и ГЕРБ, затова и скандалът излезе извън България. Но
Европейската комисия вече има реален поглед върху ставащото в страната ни и тя не е
подвластна на политически кампании, заяви още водачът на листата във Великотърновска
област. Недейте да очаквате от мен да падна до нивото на Сергей Станишев и да влизам в
агресията с агресия. На агресията, която демонстрира опозицията в момента, ние трябва да
предлагаме разумни решения с реални политики, коментира зам.-председателят на ГЕРБ.
Да не бъдат агресивни, а да подхождат с разум и аргументи в политиката и обществения живот,
посъветва Цветанов и великотърновски студенти, с които тази сутрин пи кафе и разговаря.
Според него е много важно младите хора да имат мотивация да гласуват. Цветанов поговори за
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техните проблеми, които касаят най-вече университетските такси, както и какви са
възможностите им да кандидатства по оперативните програми за образование, култура и
иновации. През новия финансов програмен механизъм 2014 - 2020 г. ще влязат 32 млрд. лв. за
култура, образование, иновации, регионална политика, земеделие. Това ще даде възможност
на младите хора да участват в изработването на проектите, които пишат институциите и
неправителствените организации, каза водачът на листата на ГЕРБ. По думите му Брюксел
иска от България стабилност и същата форма на управление, която беше досега. Въпреки
пасквилите и компроматите на опозицията, в нашето управление няма нито една спряна
програма, заяви Цветанов.
Репортаж от посещението му в региона може да чуете в звуковия файл.
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Заглавие: Недостигът на кадри е истинската криза за българските ИКТ износители
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Текст: Проблемите, свързани с липсата на достатъчно квалифицирани хора, намаляващото
население и недостатъчно доброто образование, бяха обсъдени на втората годишна кръгла
маса „Bulgarian ICT Watch – възможности и успешни стратегии за ИКТ износ“
Секторът на ИКТ е сред икономическите сектори в България, които се оказаха най-гъвкави и
подготвени за кризата. След като тя започна да се усеща у нас, ясно си пролича, че вече
немалко български фирми в сферата на ИКТ са готови да парират трудностите на ограничения
роден пазар с успешни партньорства и проекти в чужбина. Пролича си, че редица български
компании вече могат да са не само желани аутсорсинг партньори, а и интересни и успешни
производители на собствени продукти и услуги, които имат място на много чуждестранни
пазари. При това дори на много развити пазари, като западноевропейските или САЩ. Една
друга задаваща се криза обаче заплашва растежа и устойчивостта на тези успешни бизнеси. И
тя не идва отвън, а бавно се разраства тук, при нас – все по-силният недостиг на човешки
ресурси. Разбира се, това не е тема, която ние споменаваме или вие чувате за пръв път. Но е
достатъчно важна, за да й се обърне внимание повече от веднъж. Защото ИКТ у нас е като
цвете в пустиня – развива се въпреки всичко, но не може без жизненоважни ресурси.
„Износът на технологични продукти от България бележи ръст от година на година. Със своето
развитие българските ИТ компании се трансформират от аутсорсинг компании в компании,
предоставящи собствени продукти и услуги на световните пазари. Все повече от тях откриват
офиси в Европа, САЩ, Азия. Тези компании са и едни от най-добрите работодатели в
България“, заяви Недялка Йоловска, управител на ICT Media, по време на откриването на
втората годишна кръгла маса „Bulgarian ICT Watch – възможности и успешни стратегии за ИКТ
износ“, организирана на 11 април от ICT Media, Българската агенция за инвестиции (БАИ) и
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Инициативата се проведе със
съдействието на Българската асоциация на информационните технологии (БАИТ) и
Българската аутсорсинг асоциация (БАА). Генерален партньор на събитието бе InterConsult
Bulgaria (ИнтерКонсулт България), a официални партньори бяха Datecs (Датекс) и Sofia Airport
Center.
Борислав Стефанов, изпълнителен директор БАИ, също отбеляза по време на събитието, че
ИКТ секторът е отличник в нашата икономика по отношение на средна работна заплата,
конкурентоспособност и експортен потенциал. „Това е един сектор, в който има както много
успешни чужди фирми в България, така и много успешни български фирми. В това отношение
проблематиката в този сектор е доста по-различна от тази в останалите в българската
икономиката. Тя опира до това как да намерим нови хора, така че да позволим на фирмите,
които вече са в България, да се развиват все по-бързо и по-успешно. В това отношение една от
темите, които най-често се дискутират и са най-важни за сектора, е свързана с образованието и
пазара на труда“, посочи той.
Георги Брашнаров, председател на УС на БАСКОМ и управител на Nemetschek Bulgaria
(Немечек България), също смята липсата на достатъчно квалифицирани специалисти за
основен проблем. „Това наистина е една от най-големите бариери за увеличаване на оборота и
на износа. Част от проблема си е наш, защото знаем, че трябва да работим дългосрочно с
българската учебна система, но част е и на държавно ниво, защото ние лобираме за посвободен режим за привличане на чуждестранни специалисти, а трета част е в начина и
процесите, по които фирмите работят. Ясно е, че по екстензивния начин, по който досега
работихме, базиран само на привличане на повече и повече хора, трудно ще успеем да
издържим. Това означава, че трябва да сме по-интензивни, т. е. да имаме повече възможности
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за финансиране на иновации и нови продукти и тяхното експортиране с много по-голям марж“,
каза той по време на дискусията.
Datecs – една от най-големите български ИКТ компании и износители – също не може да
избегне този проблем, сподели президентът на фирмата Николай Илиев. „Едната пречка, която
Datecs изпитва със същата сила, както и останалите фирми, е липсата на възможност за
растеж с качествени специалисти. В момента, в който си създадеш име, получаваш нови
поръчки, а винаги липсват подходящи кадри, особено за развой“, изтъкна той.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще се
опита да облекчи ситуацията с няколко нови мерки, сподели новият изпълнителен директор на
агенцията Никола Стоянов.
ИАНМСП ще се опита йерархично да сегментира фирмите в България според техния стадий на
развитие, така че да насочи конкретни мерки, с помощта на които компаниите да се развиват от
най-долния (идеята за бизнес) до най-горния сегмент (износ). Причината за сегментацията и
бъдещите мерки е фактът, че нашият пазар е малък и една фирма, какъвто и пазарен дял да
има у нас, няма как да се развие, за да бъде достатъчно конкурентоспособна на чуждите
компании, каза Никола Стоянов.
„Ако обаче много развием компаниите, те ще останат без достатъчно кадри – добави
изпълнителният директор. – Затова се мисли по прилагането на дуална система за обучение.
Тук и фирмите ще трябва да поемат своята роля чрез част от обучението на млади кадри, които
да могат да навлязат в практиката, а един-два дни да имат и теоретическа подготовка в учебно
заведение. Така тези кадри скоро ще могат да започнат реално да работят в някоя компания. В
тези обучения ще имаме нужда от помощта на бизнеса, защото целта на споменатото
сегментиране е фирмите, които са на по-преден етап, да предадат опита си на тези след тях в
развитието си. Опитът ми сочи, че това е изключително полезно и за самите обучаващи,
защото те самите разбират някои неща за себе си, преподавайки ги на някой друг.“
Георги Брашнаров отбеляза, че ИАНМСП е един от най-важните партньори за бъдещото
развитие на ИКТ у нас и се съгласи с Никола Стоянов. „Аз също споменах проблема с кадрите,
който спира доброто развитие на сектора, и ви уверявам, че отсега се мисли по въпроса.
Доколко фирмите са готови – ако минете през Софийския или Техническия университет и
попитате хората от първи или втори курс, едва ли повече от 10% няма да са такива, които вече
работят в някоя от тези фирми. Така че, компаниите са си взели поуката и дори прекаляват с
това, че голяма част от младежите не ходят в университетите. Но фирмите също порасват и
разбират, че това не е добре. Опитваме се да наложим регулация, каквато има и в Германия –
студентите да могат да работят максимално 20 часа на седмица, за да могат все пак да
посещават фундаменталните науки, които на фирмите не им е работа да преподават. Така
след 2-3 г. тези млади специалисти ще имат възможност не просто да са добри занаятчии, а да
израстнат като архитекти, дизайнери, проектни мениджъри и т. н.“, каза той.
Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер също адресира
няколко мерки на държавно ниво, целящи да доведат до повече добре образовани кадри за
сферата на ИКТ. „Ние си даваме сметка, че този сектор не може да бъде конкурентен на
световния пазар, ако не разчита на добре квалифицирани специалисти“, изтъкна тя още при
откриването на кръглата маса. Затова и ведомството води интензивни разговори с
Министерството на образованието за модифициране на образователните програми към
нуждите на бизнеса, добави тя. „В Закона за насърчаване на инвестициите са предвидени
специални стимули за обучение – възможност, от която се възползват все повече
високотехнологични компании. Разчитаме много и на Sofia Tech Park – проект, който трябва да
събере на едно място научните разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът,
който има нужда от тях, и структурите, които могат да финансират този процес. Проектът е в
интензивна подготвителна фаза, подписан е договор за финансиране на определени дейности
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“. Работим съвместно с представители на научните среди и бизнеса, подписани са
меморандуми за сътрудничество с Техническия университет, БАН и Софийския университет.
Интересът към проекта от страна на бизнеса нараства непрекъснато, а нашата основна цел е
Sofia Tech Park да стане притегателно място за научния капацитет и иновативните компании от
страната и региона, да предлага уникална база за развитие, да стане не само национален, но и
балкански център за новаторство, технологии и икономика на знанието“, заяви Виолета Лорер.
Ивайло Славов, член на Борда на БАА и изпълнителен директор на Bulpros (Булпрос), обаче
изтъкна по време на събитието, че огромен проблем е не просто недостигът на образовани
кадри, а като цяло намаляването на населението. „Колкото повече намаляваме, толкова поголяма ще става нуждата от специалисти“, заяви той, добавяйки, че в България по-скоро ще
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дойдат да работят ИКТ специалисти от Украйна, отколкото от Германия, въпреки че на хората
от Украйна им е значително по-трудно да дойдат да работят у нас. Според него, държавата
трябва усилено да работи върху улесняването на внасянето на чуждестранни професионалисти
от най-различни страни, а да не разчита само на ползите от членството си в Европейския съюз.
Недялка Йоловска сподели, че резултатите от проучване на ICT Media, направено сред
българските износители преди година, показват, че за своите успехи те най-много разчитат на
именно собствените си служители, на техните квалификации и на вътрешните си иновации.
Поддръжката на държавата бе едва на пето място. Дали това класиране може да се подобри с
помощта на резултатни мерки, насочени към насърчаването на вноса на професионалисти,
увеличаването на естествения прираст на населението и подобряването на образованието?
Със сигурност!
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Текст: Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и даде възможност на един
бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София, за да внесе дадени документи, а това да
осъществява чрез електронното управление. Аз съм убеден, че в предстоящите години това ще
бъде основният акцент и в рамките на година - година и половина ще имаме резултат за
въвеждане на електронно управление в България. Това заяви заместник-председателят на ПП
ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при
посещението си в предприятие за производство на гъвкави опаковки във Велико Търново.
Управителят на предприятието Милен Георгиев обясни, че в него работят около 700-800 души.
"Едно от основните ни искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй
като голяма част от тях са безсмислени. Вече изготвяме втори проект по програма
„Конкурентоспособност", но при първия се подписахме 4000 пъти, което е загуба на време",
посочи Георгиев.
Цветан Цветанов припомни, че се е наложило да бъдат направени корекции в Закона за таксите
за полиетиленови торбички, за да може да бъдат запазени работни места, но и да бъдат
изпълнени европейските изисквания.
„Основният акцент в следващия управленски мандат ще е електронното управление, защото
трябва да се търси облекчаване на тези процедури, които водят до допълнително напрежение
и проблеми в бизнеса. Уверявам ви, че Томислав Дончев, който работеше активно за тези
европейски фондове, се постара да направи прозрачна процедурата и да има ред, който да
бъде определян от начина, по който се събира по електронен път даден документ. Убеден съм,
че в следващ мандат това ще се случи", подчерта Цветанов. По думите му с бившия депутат от
ГЕРБ Евгени Стоев са инициирали срещи с бившия министър на околната среда и водите Нона
Караджова, за да се постигне баланс и консенсус относно закона за полиетиленовите торбички.
„Направихме този баланс, за да не се съкращават хора", категоричен бе Цветан Цветанов.
Относно оперативна програма „Конкурентоспособност", Цветанов обясни, че над 600 млн.
лева са били разпределени за малкия и среден бизнес, за да подобрят условията на
служителите и да доведат до намаляване на разходите и увеличаване на заплатите. „Тази
правна регулация облекчава бизнеса и дава възможност инициативата да бъде водеща",
посочи зам.-председателят на ПП ГЕРБ.
24 часа онлайн
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Текст: Електронното управление има за цел да облекчи бизнеса и даде възможност на един
бизнесмен да не пътува от Велико Търново до София, за да внесе дадени документи, а това да
осъществява чрез електронното управление. Аз съм убеден, че в предстоящите години това ще
бъде основният акцент и в рамките на година - година и половина ще имаме резултат за
въвеждане на електронно управление в България. Това заяви заместник-председателят на ПП
ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов при
посещението си в предприятие за производство на гъвкави опаковки във Велико Търново.
Управителят на предприятието Милен Георгиев обясни, че в него работят около 700-800 души.
"Едно от основните ни искания е намаляване на различните регулации, такси и изисквания, тъй
като голяма част от тях са безсмислени. Вече изготвяме втори проект по програма
„Конкурентоспособност", но при първия се подписахме 4000 пъти, което е загуба на време",
посочи Георгиев.
Цветан Цветанов припомни, че се е наложило да бъдат направени корекции в Закона за таксите
за полиетиленови торбички, за да може да бъдат запазени работни места, но и да бъдат
изпълнени европейските изисквания.
„Основният акцент в следващия управленски мандат ще е електронното управление, защото
трябва да се търси облекчаване на тези процедури, които водят до допълнително напрежение
и проблеми в бизнеса. Уверявам ви, че Томислав Дончев, който работеше активно за тези
европейски фондове, се постара да направи прозрачна процедурата и да има ред, който да
бъде определян от начина, по който се събира по електронен път даден документ. Убеден съм,
че в следващ мандат това ще се случи", подчерта Цветанов. По думите му с бившия депутат от
ГЕРБ Евгени Стоев са инициирали срещи с бившия министър на околната среда и водите Нона
Караджова, за да се постигне баланс и консенсус относно закона за полиетиленовите торбички.
„Направихме този баланс, за да не се съкращават хора", категоричен бе Цветан Цветанов.
Относно оперативна програма „Конкурентоспособност", Цветанов обясни, че над 600 млн.
лева са били разпределени за малкия и среден бизнес, за да подобрят условията на
служителите и да доведат до намаляване на разходите и увеличаване на заплатите. „Тази
правна регулация облекчава бизнеса и дава възможност инициативата да бъде водеща",
посочи зам.-председателят на ПП ГЕРБ.
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Резюме: Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров
проведе среща със заместник-главните директори на дирекция „Европейски фондове за
конкурентноспособност“ в МИЕТ - Грета Добрева и Даниела Малхасян. В рамките на срещата
от страна на БТПП беше акцентирано върху необходимостта от стартиране на дискусията по
разработването на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия
програмен период 2014-2020.
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Заглавие: Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров
проведе среща със заместник-главните директори на дирекция „Европейски фондове за
конкурентноспособност“ в МИЕТ - Грета Добрева и Даниела Малхасян. В рамките на срещата
от страна на БТПП беше акцентирано върху необходимостта от стартиране на дискусията по
разработването на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия
програмен период 2014-2020.
Обсъдиха се конкретни предложения и виждания на бизнеса по схемите за технологична
модернизация, внедряване на иновативни продукти, внедряване на международни стандарти в
компаниите, достъп до финансиране за малки и средни предприятия, трансфера на технологии.
Въпросът за по-детайлно уреждане на мерки за подпомагане експорта също беше повдигнат на
срещата.
България
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