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Медиен мониторинг – обобщение
22.4.2013 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:
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0
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вестници, от които:
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 22.04.2013
Източник: в. 24 часа
Страница: 15,18
Брой думи: 1782

Заглавие: Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма: Номерът със
свръхпечалби в енергетиката няма да мине
Подзаглавие:
Автор: Марияна БОИКОВА
Текст: Ядосаха ме предложенията за поскъпване на тока, все едно тези хора не са живели в
България. Ако не преструктурираме системата, ще гръмне
Имаме силни изкривявания и структурно зададени високи цени за някои играчи
Индустрии, които са успели да се закачат на световния пазар, са изключително успешни. Други
са застинали във времето и не знаят как да се ориентират
- Г-н Василев, връхлита ли ви въпросът защо приех да съм министър? Ваш предшественик ми
беше казал, че който се съгласи за това малко време да влезе на "Славянска", го прави, за да
впише в сиви го си, че е бил министър. Струва ли си?
- Сивито ми е достатъчно силно, без в него да пише министър. Да, казвам си по някой път защо
прие, но се чувствам отговорен, че моята професия, икономическата, не си е свършила добре
работата и се е стигнало до тази ситуация. Засега, мисля, че се справяме. Най-трудният период
на ориентацията мина, сега сме във времето да вадим резултати и да действаме малко
посмело. А общественият съвет в енергетиката, той е най-доброто, което се е случило. Това е
форма, в която всички участници в системата да започнат да си говорят. И няма как да се
намери решение, което да не включва всички участници - от миньори, централи, през НЕК и
ЕСО, през ЕРП-тата. Миналата седмица излязоха от ДКЕВР резултатите какво би се случило,
ако системата остане както е - всеки да си получава парите и да хвърлим всичко върху
потребителите.
- Говорите за цените, които поискаха енергийните дружества и които ние публикувахме? Много
ли ви ядосаха?
- Да. И ще ви кажа какво ме ядоса - че всички тези хора, които живяха в България в последните
четири месеца, си помислиха, че нещата ще останат каквито си бяха, а не да се търси решение,
при което всеки да отстъпи и да се постигне разумен резултат. Ядоса ме, че в името на личната
печалба, на фирмената печалба всеки играч в енергетиката поотделно реши - аз да си взема
моето, пък да става каквото ще
- Няма да мине номерът ли?
- Няма да мине. Просто няма да мине номерът.
- Какво ще се случи в с кадровата чистка в енергетиката?
- Няма да кажа нито име на фирма, нито на хора, докато промените не са факт. Въпросът не е
да се нарочат един или двама, а че сме започнали да правим преглед на цялото управление на
държавните дружества в енергетиката. И на базата на него да се направят необходимите
промени, за да може този оздравителен процес да започне и да се повиши контролът и
ефективното действие на самите тези дружества.
- Казахте още след заседанието на правителството, че ще имате числата от един преглед на
цените, на резервите. Какво показва той?
- Поискал съм преглед, който ще трае малко по-дълго - доколко заявените цени и инвестиции са
реални. Но съм поискал и още един - ако махнем всички порочни практики в системата и
свръхпечалбите на определени дружества, какви ще са цените. Резултатите трябва да
пристигнат след 15 минути.
- Ние ще сме още тук след 15 минути...
- Да, но не мога да ги споделя, тъй като са предварителни. Искам да зная какво би станало, ако
имаме един нормално функциониращ пазар - какви биха били исканията за цени, ценовите
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Резюме: Ядосаха ме предложенията за поскъпване на тока, все едно тези хора не са живели в
България. Ако не преструктурираме системата, ще гръмне Имаме силни изкривявания и
структурно зададени високи цени за някои играчи
Индустрии, които са успели да се закачат на световния пазар, са изключително успешни. Други
са застинали във времето и не знаят как да се ориентират
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ставки, надценките и това какво би означавало за крайния потребител - дали увеличение, или
намаление.
- Хващам се за думата, която казахте - или намаление.
- Не е ясно дали има достатъчно резерви в системата за намаление на цената на
електроенергията. Затова правим анализи и сме поискали от ЕК и от Световната банка не само
да погледнат нашата система, но и да ни дадат световните практики какви са. Това, което
анализите започват да показват, е, че имаме силни изкривявания и структурно зададени високи
цени за някои играчи.
- Хайде да ги кажете тези играчи.
- Не искам да изговарям всички тези централи, защото трябва да имаме крайния анализ, за да
хвърлим обвинения. Още на първия обществен съвет се видя каква е структурата на цените и
хората могат да си направят изводи. Ситуацията е - или да се преструктурира системата, или
да се вдигнат цените. Най-лесно е да се вдигнат цените и да се дадат помощи за бедни. Това е
лесният и грешен отговор. Защото оставя системата в порочна взаимозависимост и рано или
късно тя ще експлодира. За три месеца можем да залепим системата, за шест месеца можем
да я залепим.
- И да си тръгнете по живо по здраво.
- Да, и да си тръгнем по живо, по здраво и догодина по същото време да си имаме абсолютно
същите проблеми. По-правилният начин е да започнем да правим структурни промени, те ще са
оздравителни.
- Какво ще направите?
- Да се въведе пазарна дисциплина за всичките играчи. Това бързо ще махне неефективности
от системата и свръхразходи. Когато се отчиташ на пазара, а не на регулатора, излишните
разходи излизат, без да се налага някой да ги дебне, да ги гони, да ги търси.
- Или си на пазара или спираш турбината? Ще станат революции.
- Нека не се страхуваме от революциите. Те могат да бъдат хубаво нещо, ако са в полза на
народа. Трябва да се прегледат всички пазарни изкривявания, част от тях са заложени в
европейски директиви - субсидии за зелена енергия, за високоефективно производство.
Ще видим кои от нашите високоефективни производства са наистина такива Да, трябва да ги
насърчаваме, но до каква степен и в какви рамки. Тук не е въпросът да се нарушават договори,
а да вкараме пазар и разходите, които тези производства нанасят и които НЕК поема, да бъдат
за самите производства.
- Добре звучи.
- Да, но ни трябва помощ как да го направим умно и не в разрез с европейското
законодателство. Затова питаме ЕК, защото те са го направили на 23 пазара. Още няколко
неща ще прегледаме. Едното е свързано с топлофикациите и заводските централи. Ще трябва
фирмите, които са отделили тецовете в отделни дружества, да си ползват тока, а каквото
остане - да се изкупува. И само когато това производство е високоефективно, да има субсидия.
Нека да направим изкривяванията точно в рамките, в които Европа ги е заложила, защото не
сме толкова богати, че да плащаме за свръхизкривявания.
- Досега все за енергетика говорим, но няма и как, тя почти взриви държавата.
- Тя направо си я взриви.
- Но да отидем и към икономиката. Министърът на финансите Калин Христов коригира процента
на растежа надолу. Съгласен ли сте?
- За мен това е донякъде механична корекция на база на европейската и световната икономика.
- Не сте съгласен?
- Съгласен съм дотолкова, доколкото сме закачени за европейската и световната икономика и
като растежът там намалява е естествено и нашият да падне. Частта, в която не съм съгласен,
но ще трябва да свършим много работа, за да не съм съгласен, е, че можем да не следваме
механично този път, а да се позиционираме по-добре и по-ефективно както на европейския
пазар, така и на част от растящите пазари в света.
- Да търсим нови пазари? Въпросът е - можем ли? Има ли с какво да ги търсим?
- Въпросът имаме ли с какво, е донякъде резонен. За мен по-важният обаче е знаем ли как.
Това, което аз все повече виждам, е, че имаме добри продукти, но не знаем как да ги
продаваме, как да си изградим партньорските отношения, как да си намерим каналите за износ.
Някои индустрии, които са успели да го направят, са изключително успешни. Други са
застинали във времето и не знаят как да се ориентират .
- Можете ли по-конкретно?
- Винаги давам за пример е IT сектора, той е изцяло интегриран на световния пазар. Друга
индустрия е роботиката, по-инженерните специалности, хардуерните специалности. Там има
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много фирми, които са намерили ниша, изнасят продукти и плащат добри заплати. При
производство на части за автомобили и въобще автомобилната промишленост виждаме едно
бързо развитие. Обратният пример е хранително-вкусовата промишленост, с много малки
изключения тя не се е закачила за световния пазар. Или пък тази, която е свързана с
производството на облекла и обувки, тя продължава да работи на ишлеме. Има опит,
произвежда качествен продукт, работи с големи фирми, но не стъпва директно на външни
пазари. Ето защо насочваме европейските програми за следващия период в посока секторите
ни да се закачат към световната индустрия. Като намериш нишата, пробиваш с по-добър
продукт, оттам ще дойде вдигането на заплати, да имаме постоянни доходи. Това е работата на
мениджмънта на фирмата , а и на държавата - тя трябва да способства за контакти, за ноу-хау.
Не да субсидира, а да способства да станат по-умни нашите фирми и по-умни нашите
работници.
- А къде са в картината, която рисувате, малкият и средният бизнес? В момента са на дъното.
- Според мен към малкия и средния бизнес имаше неглижиращо отношение, защото той няма
силата да лобира, няма силата да пробие на външни пазари, не е толкова видим. Истината е,
че там са голяма част от работните места и се произвежда голяма част от добрите продукти.
Нашите най-добри фирми са средните, които са намерили някаква ниша и са успели да растат.
За малкия и средния бизнес това, което можеше веднага да се направи, бе да се отпушат
европейските пари, където ги има. Най-вече през програмата "Джереми". За последните 4
седмици има подадени запитвания за кредити за около 150 млн. лв. Ако темпът се запази, за 56 месеца ние ще минем през тези пари и в икономиката ще влязат 360 млн. евро
Бизнесът има идеи, но има нужда и от ресурс. Ако той дойде на правилните ценови нива,
фирмите са готови да го усвоят, да произвеждат повече, което значи още работни места. Да се
спре това ужасно свиване на икономиката, стресът вследствие на политическата криза, която
преживяхме.
- Дайте прогноза за икономическия растеж тази година.
- Рано е. Трябват ми още 3-4 седмици, за да видим какъв ще е ефектът от предприетите мерки.
- Какво още правите?
- Разплащането към Агенция малки и средни предприятия вече е факт и и тя започва да се
издължава по програмите. Ускоряваме разплащането по "Конкурентоспособност", пускаме
нови програми. Другите мерки са за достъп на малкия и средния бизнес до пазарите - и наши, и
външни. Едно от нещата е да срещнем веригите с българските производители.
- Конфликтът между тях тече от доста време.
- Имахме два варианта. Единият бе да обострим конфликта и да вземем страна. Другият - да
съберем всички и да си бъдем взаимно полезни, успяхме. Въпросът е да има държавна
позиция как да се работи с участниците на пазара, така че да са си полезни, а не да се борят за
едно малко квадратче.
- Колежка от "24 часа" се свърза с ваш съдружник и той каза - гениален, но трудно се работи с
него. Трудно ли се работи с вас?
- Ако вярвате на първото, вярвайте и на второто.
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Заглавие: Европейският инвестиционен фонд следи да не се финансират едни и същи
фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Европейският инвестиционен фонд, който разработва инструментите по инициативата
"Джереми" и ги управлява, следи дали се изпълняват поетите ангажименти от страна на
банките според подписаните договори.
По първата схема - гаранционната, правихме мониторинг визити в петте банки и не открихме
отклонения, обясниха от представителството на ЕИф у нас.
Такива проверки ще се правят и по новата схема на "Джереми". От еврофонда са категорични,
че банките няма как да не изпълняват задълженията си според договора -за нивата на лихвите,
обезпеченията, отстъпките от таксите.
Европейският инвестиционен фонд следи и за това кредитите по "Джереми" да са масово
достъпни до всички потенциални кандидати. Ето защо се гледа да няма концентриране на
финансиране в определени фирми. Държи се портфейлът на всяка банка да е
диверсифициран, заложени са и ниски лимити за кредити в свързани лица.
В момента действат две схеми с участието на банките. Едната е наречена "Гаранции,
покриващи загуби по портфейл от заеми", а другата - "финансиране чрез споделяне на риска.
Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране на микро-, малките и средните
предприятия чрез различни инструменти.
"Джереми" (JEREMIE - Съвместни европейски ресурси за микро- до средни предприятия) е
съвместна инициатива на ЕК и Европейската инвестиционна банка. Целта й е да се подобри
достъпът до финансиране на малките и средните предприятия в ЕС. В България Холдинговият
фонд по "Джереми" се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със 15%
съфинансиране от държавния бюджет в рамките на Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.
В рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност" Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма е определило бюджет (включително националното
съфинансиране) в размер на 199 млн. евро за изпълнение на инициативата "Джереми".
У нас са разработени и други финансови инструменти по тази инциатива. Те са по-скоро за
рискови инвестиции.
Единият е "фонд за рисков капитал" с бюджет от 30 млн. евро, като 70% от средствата са
предоставени по "Джереми".
Другият е "фонд за растеж", по който има 60 млн. евро и половината от тях са по инциативата.
Третият е "Мецанин фонд" с бюджет от 60 млн. евро. 50% от средствата са предоставени по
"Джереми".
Инструментите, предоставящи дялов капитал, са насочени към всички етапи от жизнения цикъл
на едно предприятие, включително и подкрепа при стартиране.
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Заглавие: От 3 до 7% лихва по кредити за малкия и средния бизнес
Подзаглавие:
Автор: София ТЕРЗИЙСКА
Текст: Вече отпускат заеми по новата схема на "Джереми", могат да се вземат до 2 млн. евро
От 3 до 7 % вървят лихвите по кредитите за малките и средните предприятия от новата схема
на инициативата "Джереми". Тя стартира в началото на годината и заемите вече се отпускат от
5 банки.
Споразумението с първите четири бе подписано в края на декември 2012 г., а кредитите бяха
пуснати от януари. Това са "Алианц Банк България", Първа инвестиционна банка, ПроКредит
Банк и Societe Generale Експресбанк. Споразумението с тях е за 130 млн. евро, като
ангажиментът им е да го удвоят и така на бизнеса ще се предоставят кредити за 260 млн. евро.
Неотдавна към тази схема бе включена и УниКредит Булбанк.
Общият предвиден ресурс по програмата е 150 млн. евро, а реално до бизнеса ще достигнат
300 млн. евро
Основният акцент в схемата са лихвите - те трябва да са с поне 50% по-ниски от пазарните,
обясниха от българското представителство на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).
(Повече за него виж в карето горе). Това е било основното изискване при избора на банките,
които да предоставят кредитите.
Те ще бъдат с лихви между 3 и 7%, а средната се очаква да е под 5 на сто, обясниха още от
еврофонда. Ножицата е разтворена повече и таванът е 7 на сто, за да са достъпни кредитите и
за най-рисковите фирми
- тези без кредитна история, стартиращите бизнеси, нуждаещите се от микрокредитиране, които
сега са извън кредитния оборот или получават кредити при много високи лихви, обясниха още
от ЕИФ. И дават пример - ако една нова микрофирма може да вземе заем с 14% лихва, по
схемата "Джереми" тя пада до 7 на сто.
Въпреки това основната част от кредитите се очаква да отиде във вече действащи малки и
средни предприятия. За тях лихвите ще са на нива около и дори под 5%. За първокласните
клиенти на банките с дълга история се очаква лихвите да паднат и под 3 на сто.
Банките са категорични, че лихвите са наполовина по-ниски. но не се ангажират с точни
проценти, на които предоставят кредитите. Мотивът им е, че те зависят от много критерии и
биха били различни за всеки кандидат.
От ПроКредит банк дават следния пример - ако при стандартни условия фирма ползва кредит
със 7-8% лихва, при условията на нисколихвеното финансиране по "Джереми" той ще е с нива
от 3,5-4 на сто.
В допълнение на поне наполовина по-ниските лихви банките трябва да въведат и малко пониски от пазарните изисквания за обезпечение, както и да направят отстъпки от таксите.
Societe Generale Експресбанк например е премахнала таксата за управление на кредита.
ПроКредит банк също не събира такса за управление, както и такса за разглеждане на искането
за кредит. От УниКредит Булбанк също дават преференциални такси и комисиони, а
обезпеченията са не по-големи от 65% от размера на кредита
25% по-ниска такса управление от стандартната събира и Алианц банк, облекчила е и
изискванията за предоставяните обезпечения.
Първа инвестиционна банка не събира комисиона за ангажимент и такса за предсрочно
погасяване.
Максималната стойност на един заем може да е до 2 млн. евро. Парите могат да се ползват
като инвестиционен или кредит за оборотни нужди. Срокът за погасяване е до 10 г. Този таван е
за инвестиционните кредити, а за оборотните срокът е до 5 г. Дава се възможност за гратисен
период до 24 месеца. Заемите може да са в левове или евро.
Кандидатът трябва да е юридическо лице или ЕТ, микро-, малко или средно предприятие,
покриващо критериите за това според закона. Сред тях са да има персонал до 249 души,
годишен оборот до 97,5 млн. лв. и обща стойност на активите до 84 млн. лв. Със сигурност
кандидатът не трябва да е в затруднение

Медиен мониторинг | 4/22/2013

Резюме: Вече отпускат заеми по новата схема на "Джереми", могат да се вземат до 2 млн. евро

9

Медиен мониторинг | 4/22/2013

Не се отпускат кредити за фирми, заети в селското, горското и рибното стопанство, както и с
дейности, свързани с въгледобив, производство и търговия с оръжие, хазартни дейности,
тютюнопроизводство, клониране на хора, генномодифицирани организми. Не могат да се
рефинансират и съществуващи заеми. Същите ограничения важат и за кандидатите по
гаранционната схема на "Джереми", която действа няколко години.
С кредитите не може да се купуват имоти с цел препродажба или отдаване под наем, товарни
автомобили от транспортни предприятия, не може да се извършва жилищно строителство или
да се финансират лизингови вноски.
В сайтовете на някои банки има възможност да проверите дали сте допустим кандидат по
програмата. Това става, като по-пълните форма с данни за фирмата, отрасъл, оборота, брой
служители, активи, информация за искания заем. В интернет обикновено може да намерите и
формуляр на самото искане за кредит. Едновременно с него се подава и декларация за
допустимост на кандидата според критериите на "Джереми".
Подаването на документите става в офисите на банките. Там може да се иска и повече
информация за продуктите. Такава с най-общите параметри на договорите е налична и в
интернет сайтовете им.
От банките успокояват, че процедурите по кандидатстване не са утежнени
От УниКредит Булбанк например обясниха, че кандидатстването е по стандартен път без
допълнителна бюрокрация за клиента. Искането за кредит се подава във филиал на банката. И
от Алианц банк уточниха, че процесът на кандидатстване не се различава от този при всички
останали кредити за юридически лица. А всички желаещи да получат консултация или да
подадат документи могат да го направят във всеки бизнес център на банката.
Запознати със схемата обаче твърдят, че банките са твърде предпазливи при оценката на
кандидатите и отпускат кредити трудно.
Все още програмата е в начален етап и е рано да се каже от какви сектори са най-вече
кандидатите, както и дали срещат трудности при одобрението.
От банките казват, че интерес към кредитите има. Продуктът е в клоновете от януари, но
реалното усвояване тече от февруари. По данни на ЕИФ към края на март са усвоени около 710 млн. евро, а на етап разглеждане е много по-голям обем.
По план предвиденият ресурс трябва да се усвои до края на 2015 г.
Очакванията на ЕИФ са, че над 3300 малки и средни предприятия ще се възползват от
преференциалните кредити.
Бюджетът е индикативен и в зависимост от интереса може да се увеличи или намали. Поне
наполовина по-ниски лихви спрямо стандартните на банките се постигат, защото частта от
финансирането, представена по "Джереми", е с 0% лихва. Банките са задължени да го
предоставят без промяна. Така всеки заем, предоставен на малко и средно предприятие, ще се
състои от 50% ресурс с 0% лихва и 50% финансиране с пазарен лихвен процент.
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Заглавие: Търговците търсят най-много заеми за оборотни нужди
Подзаглавие: По гаранционната програма на "Джереми" основното облекчение за малките и
средните фирми е по-ниското искано обезпечение
Автор: София ТЕРЗИЙСКА
Текст: Търговците са най-активните в търсенето на кредити за оборотни нужди, отчитат от
петте банки, работещи по първата схема на "Джереми" от 2011 г. Тя представлява гаранционно
споразумение и в него участват 5 банки - СИБАНК, "Райфайзен", ОББ, УниКредит Булбанк и
ПроКредит банк.
Те отчитат, че оборотните кредити са по-предпочитани в сравнение с инвестиционните
Тези заеми са леснодостъпни и предпочитани от малкия и средния бизнес. Причината за това
е, че през изминалите 2-3 години повечето фирми имаха затруднения с обслужването на
задълженията си и дори и стабилизирани в момента, все още трудно се решават да
предприемат нови инвестиции, обясниха от СИБАНК. Оттам уточняват, че фирмите, които
получават кредити по програмата са основно от секторите производство, търговия,
преработвателната промишленост и услуги.
От УниКредит Булбанк коментират, че кредити за оборотни средства се търсят най-много от
предприятията в сектора търговия на едро и дребно, а най-висока активност при
инвестиционните кредити проявяват промишлените предприятия в сектори "Производство на
метални изделия", "Производство на мебели" и фирмите в сферата на търговията.
От "ПроКредит" отчитат също, че най-често се търси финансиране от предприятия в сферата
на производството и търговията - такива, които обновяват производствени мощности или
инвестират за развитие на дейността си в нови продуктови линии или специфично оборудване.
Това са
СНИМКА: "24 ЧАСА" фирми с ясна стратегия, опит на пазара и конкретен, реалистичен бизнес
план.
И според ОББ сериозен интерес прояват фирмите от сектора на търговията -от горива до
храни. Вторият по важност сектор остава транспортът, който се възползва активно от
възможността за оборотно финансиране. Третият важен сегмент са предприятията, които са
отчели, че сега е добър период за закупуване или изграждане на производствени бази или
логистични центрове. Банката е отпускала кредити с размер между 8000 и над 3 млн. лв.
Разработила е специален интернет портал с информация само за продуктите си по "Джереми".
Б анките обобщават и някои трудности, които срещат малките и средните предприятия при
кандидатстването по програмата. Според СИБАНК трудностите са свързани основно с новите
пазари, на които ще се реализира продукцията от проекта. За одобрението на нов кредит е
важно фирмата да е наясно какъв ще е ефектът от новата инвестиция или новия оборотен
кредит, с какво той ще подпомогне бизнеса - с колко ще намали разходите или ще увеличи
приходите.
От УниКредит Булбанк отчитат, че сред проблемите на кредитоискателите, които не са
получили финансиране по "Джереми", са влошено финансово състояние поради
икономическата ситуация в страната. Това ги превръща в недопустими кандидати, тъй като
европейското законодателство не позволява подпомагане за предприятия в затруднение.
Освен това кредитоискателите нямат достатъчно реалистични прогнози за развитието на
техния бизнес и рентабилността на инвестициите. Или пренебрегват съществени фактори например да разполагат с осигурени пазари за продукцията си.
В други случаи пък има несъответствие между очакванията им и условията за допустимост на
сделките. Инициатива не позволява отпуснати кредити по стандартните условия да бъдат
прехвърлени при облекчените условия на програмата.
Кредитите предлагат най-вече преференции, свързани с по-ниски изисквания за обезпечение,
обясниха от Европейския инвестиционен фонд

Медиен мониторинг | 4/22/2013

Резюме: Търговците са най-активните в търсенето на кредити за оборотни нужди, отчитат от
петте банки, работещи по първата схема на "Джереми" от 2011 г. Тя представлява гаранционно
споразумение и в него участват 5 банки - СИБАНК, "Райфайзен", ОББ, УниКредит Булбанк и
ПроКредит банк.

11

Медиен мониторинг | 4/22/2013

(ЕИФ). Това е възможно, защото схемата е гаранционна. Предоставят се гаранции за банките
по портфейлите от заеми. Най-общо целта е да се премахват част от трудностите, които
изпитват микро-, малките и средните предприятия при достъпа до финансиране - а именно
липсата на достатъчно обезпечение, високи лихви и риск.
Облекченията за обезпечението дават възможност то да е 50% от размера на кредита, става
ясно от условията на СИБАНК.
При "ПроКредит" не се иска обезпечение при по-малките кредити с къс срок за връщане. В
останалите случаи исканото обезпечение трябва да покрива 50, 60 или 100% от размера на
заема.
От ОББ обясниха, че облекченията при обезпеченията по отпусканите кредити варират спрямо
риска на финансираните проекти и не може да се направи обобщение. В определени случаи
намалението може да достигне до 80% от размера на кредита.
Другият ефект е по-ниски лихви, такси и други разходи, свързани с отпускането. Според ЕИФ
лихвите са намалени с
0,5-2,5% спрямо стандартните, правят се отстъпки и от банковите такси. Самите банки отказват
да посочват конкретни лихвени проценти.
При ОББ например намалението на лихвените проценти спрямо средните за този сегмент
достига до 2-3%, обясниха банката. При "Райфайзен" няма конкретни проценти, само се
уточнява, че лихвата е преференциална и се формира от Юрибор/Софибор плюс надбавка в
зависимост от валутата на кредита.
Подобна е практиката и в
ОББ - лихвата се формира от базисен лихвен процент на банката в левове или евро, Софибор
или Юрибор плюс надбавка според оценката на риска. При СИБАНК лихвите също са по-ниски
от стандартните, но без да се уточнява с колко, няма такса за разглеждане на документите, а
останалите такси са намалени наполовина.
Лихвата при "ПроКредит" също се определя на база 6-месечен Юрибор плюс надбавка след
анализ на финансовите показатели на фирмата. Няма такса за разглеждане на документите.
Максималната стойност на предоставената гаранция за предприятията е до 1,5 млн. евро, но за
фирмите в отрасъл сухопътен транспорт е намалена до 750 000 евро. Гарантират се до 80% за
всеки заем. Той може да е инвестиционен или за оборотни средства.
Договорите с петте банки по програмата бяха сключени през 2011 г. Кредитите се отпускат от
септември същата година. Очаква се средствата да бъдат усвоени най-късно през първото
тримесечие на 2014 г.
Бюджетът на този инструмент е 78,4 млн. евро. Процедурата предвижда банките да отдадат
под формата на преференциални кредити ресурс, 5 пъти по-голям от този. Така на
разположение на бизнеса са общо 392 млн. евро заеми. Възможно е бюджетът по схемата да
бъде увеличен. Парите по нея са почти на изчерпване.
От УниКредит Булбанк съобщиха, че над 84% от финансирането при тях вече е усвоено от
фирмите, а за останалите има договорени сделки. От ОББ обясниха, че до момента имат
одобрени кредити на стойност над 60 млн. лв. В ПроКредит Банк по-голямата част от кредитите
по гаранционно споразумение вече са раздадени на бизнеса. Голям интерес отчитат и
останалите банки.
Изискванията към фирмите, които могат да кандидатстват по гаранционната схема, са същите,
като и при новата програма. И по двете важат еднакви ограничения за дейностите, които не
могат да се финансират.
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Текст: До пълното използване на фондовете от ЕС остават "само" десетина милиарда лева.
България може да се окаже в ролята на Тантал
На 13 март Илиана Цанова се закле като вицепремиер в служебното правителство с важен
ресор - еврофондовете. Ако някой се чуди какво му е толкова важното на ресора, краткият
отговор е, че в момента Цанова носи на нежните си рамене отговорност за много милиарди
левове.
На 22 март тя се изказа като категоричен оптимист: "Няма опасност да загубим европейски
пари". Рисковете били преодолени както с бързото назначаване на правителство, така и поради
факта, че по въпроса работят много мотивирани хора". Но седмица по-късно вицепремиерката
скри някъде розовите очила и призна, че рискове има и че България може да изпусне
безвъзвратно стотици милиони.
Каква е картината? Защо така внезапно се разтревожи наследничката на Томислав Дончев,
който до последно уверяваше, че с парите от ЕС всичко е наред? Нали и от Брюксел ни
хвалели, че сме подобрили темпото? Самата Цанова изтъкна, че в ЕС само 4 държави нямат
спрени пари и нашата е една от тях - редом с Швеция, Финландия и Дания. Това би трябвало
да означава, че България е образцов ползвател на фондовете - щом е до трите скандинавски
отличнички. За жалост не е така. Първата причина е, че още в първите си години като член на
ЕС България успя да разсипе катран в кацата с евромеда. При Станишевото правителство
Брюксел затвори кранчето по някои програми заради грозни корупционни схеми. Символи на
онзи период ще си останат източването на предприсъединителната програма САПАРД от
групата на Марио Николов и "братските" обществени поръчки на пътния фонд.
След като първите години на България в ЕС минаха под знака на скандали и провали, при
Бойко-Борисовото управление "усвояването" потръгна. Дори вече водим разговори от
следващо поколение - как да превърнем усвояването от обикновено харчене в
оползотворяване. Но в България все така го няма ефектът на "просмукването - буквално всеки
гражданин и селянин, всяка малка фирма и всеки занаятчия да усети по бита и джоба си
ползата от еврофондовете. Много хора остават убедени, че траншовете от ЕС пълнят главно
сметките на олигарси, местни феодали, на продажни политици, угодливи чиновници и техните
роднинско-приятелски кръгове. И не е чудно. Замърсените от корупционни лекета обществени
поръчки си остават гигантски проблем. Професионализмът и почтеността на чиновниците,
заети с еврофондовете, също остават под съмнение. А нашенските особености на
европроцедурите, дребнавото престараване и побългаряването на европравилата - попедантични и по-усукани дори от прословутите брюкселски директиви и регламенти, все така
обезсърчават голям процент "потенциални бенефициенти" и ги държат далеч от финансовите
облаги на еврочленството. В резултат България, която има достъп до еврофондовете от 2007
г., до момента е изконсумирала едва 37% от "меда".
Равносметката е, че страната подобрява темпото, но това не е достатъчно. Защото
европейският рог на изобилието се отваря и ползва по ясни правила и се затваря безвъзвратно
с изтичането на определени срокове.
Сметки без кръчмар
България разполага с над 9.35 млрд. евро по всички видове фондове в рамките на бюджета на
ЕС за периода 2007-2013 г. Това прави повече от 18 млрд. лева. Сумата включва Кохезионния
и двата структурни фонда - социален и за регионално развитие. България черпи от тях,
изпълнявайки познатите ни 7 оперативни програми - Транспорт, Околна среда, Човешки
ресурси и т.н. Това са над 6.67 млрд. евро, към които трябва да добавим още две програми - за
развитие на селските райони и "Рибарство и аквакултури" с общо 2.68 млрд. евро.
Според правилата на ЕС България допълва това щедро финансиране със скромен собствен
принос - той е малко под 2 млрд. евро за 7-годишния бюджетен период. Така по линия на
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еврофондовете българските институции, обществени организации, градове и села, заводи и
земеделци, предприемачи и граждани би трябвало да изпълнят успешно различни проекти за
11.352 млрд. евро. Само че от 2007 г. до 1 март 2013 г. България е получила от Брюксел едва
3.512 млрд. евро - това са траншовете за всички приключени и надлежно отчетени пред ЕК
проекти по деветте програми. А остават още цели 5.8 милиарда евро. Това са повече от 11.4
милиарда лева, които трябва да бъдат използвани в оставащите по-малко от 3 години. Найлошото е, че за немалка част от сумите сроковете вече изтичат.
Сегашният програмен период е към края си. От 2014 г. ЕС започва да изпълнява новия си
седемгодишен бюджет, но всяка държава членка има 2 години за приключване на дейности и
отчитане на разходи по стария план. Така краят на 2015 г. е срокът, в който най-късно
започнатите проекти могат да бъдат изпълнени и Брюксел да преведе парите за тях. Това е
правилото "N+2", според което определените за дадена година средства по всяка европрограма
трябва да се усвояват в рамките на двете следващи години - иначе си остават в европейския
бюджет. Точно тук е "заровено кучето". България вече започна да губи европари. Заради
правилото за автоматично зачеркване на неусвоените средства например още в края на 2011 г.
Брюксел ни отряза 39 млн. евро от програмата за селските райони. Тогава рискът бе за стотици
милиони, но 237 млн. лв. все пак бяха спасени чрез пренасочването им към гаранционен фонд
за кредити за фермери.
С подобен маньовър бяха спасени огромни средства по оперативна програма "Транспорт" - те
бяха взети от закъсняващи и закъсващи проекти и бяха инвестирани в лъчове на софийското
метро.
И в момента вицепремиер Цанова, министерства и управляващи органи трескаво обмислят
какви трансфери и мутации да направят, за да не се стигне до отписване на още ценни порции
от еврофондовете. В тази връзка премиерът Марин Райков обяви, че ще убедим Брюксел за
жизнено важната необходимост от прехвърляне на средства от една оперативна програма към
друга - което не е обичайна практика и в което България няма опит. Ако се съди по вече взето
решение за националния бюджет, с което отредени за магистралите "Хемус" и "Струма"
ресурси ще отидат за социални мерки, служебното правителство се надява Брюксел да
разреши подобен трансфер и по линия на еврофондовете.
В същото време закъсва и оперативната програма "Човешки ресурси", която дава субсидии за
работни места, за учене на занаяти и езици и т.н. Ако не искаме да изгубим безценен ресурс,
тази година по програмата трябва да бъдат усвоени 580 млн. лева. А това е почти колкото
средствата, "заработени" от старта на програмата - 630 млн. лева са всички одобрени и покрити
от ЕК разходи досега - едва 30% от бюджета за 7-те години.
Направо за окайване е положението с ОП "Околна среда". Тя е с бюджет 3.5 млрд. лв., а 3
години след началото на програмата бяха разплатени смешните 45 млн. лв. (1.20%) и бяха
договорени само 20% от ресурса. Проекти за водния сектор за повече от 1 млрд. лв. бяха
спрени през лятото на 2009 г. по нареждане на Европейската комисия. Въпреки че
правителството на Борисов натисна педала на газта и към февруари 2013 г. вече са договорени
всички средства, разплатени са едва 652 млн. лв., равняващи се на 19.50% от ОП "Околна
среда". Това е заради "голямо закъснение в реалното стартиране на програмата през 20072009 г., твърди екоминистерството. То започна да прилага тактиката с наддоговаряне - пускане
на повече проекти, така че, ако едни се провалят, други да използват евроресурса.
Защо е толкова важно да не изгубим и един евроцент? Защото милиардите от ЕС се оказаха
единствените сигурни и значителни инвестиции,
на които страната ни може да разчита в днешните смутни кризисни времена. Както разкри
т.нар. Стратегически доклад за 2012 г., България щеше да е в рецесия подобно на много други
европейски държави, ако не ползваше еврофондовете. Частните инвестиции са жизнено важни,
но през последните години малко от тях ни огряват - както поради особености на българския
бизнес климат, така и поради дъждовното икономическо време над цяла Европа. И хоризонтът
изглежда скоро няма да се проясни.
Има и още нещо - ЕК дава пари на страните членки не просто да ги харчат, а за да инвестират в
подобряване на стандарта на живот и на работа. Ако се провалим например с инвестициите в
пречиствателни станции и заводи за рециклиране на отпадъци, Брюксел не само ще ни отреже
пари по оперативна програма "Околна среда", но и ще ни даде на съд и ще поиска страната ни
да плаща гигантски глоби. Такива процедури срещу България има и част от тях вече са в
ръцете на евросъда.
Лошото е, че при очертаващата се политическа нестабилност мисията "оползотворяване на
еврофондовете" силно ще се затрудни. Клатещи се правителства, смени на министри,
преформатиране и кадрово обновление на дирекции и отдели допълнително ще затормозят
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усвояването. Рисковете се умножават, ако начело на държавното кормило се озоват капитани
популисти, които ще наблегнат на раздаване на помощи и ще разклатят бюджета, вместо да
впрегнат сили за умно инвестиране на ресурсите от националната и европейската хазна.Така
България може да се озове в мъките на митичния Тантал - ще се гърчи от финансов недоимък,
докато пред очите й блестят близки, но недостижими милиарди от Брюксел.
...............................
ПАРИ ПОД ЛУПА
По традиция опозицията дава най-добрите и правдиви анализи за текущото положение. Така е
и с еврофондовете. Миналия месец евродепутатът от левицата Евгени Кирилов направи
солиден преглед на напредъка и очерта доста тревожна картина.
Досега рискът от загубване на средства от структурните фондове беше избягван в последния
момент, но той не е изчезнал за в бъдеще и дори нараства в сравнение с предни години, а
политическата криза в страната допълнително усложнява нещата, твърди Кирилов. Ето и
пример, който потвърждава опасенията му. Служебният министър на икономиката освободи
досегашния шеф на управляващия орган на програма "Конкурентоспособност" Кирил
Гератлиев, който остана само шеф на дирекция, и натовари с тази мисия заместничката си
Ирена Младенова, която тепърва трябва да навлиза в новото амплоа. Вече заваляха
оплаквания от фирми, че програмата за бизнеса, която и без друго тръгна много мудно и с
корупционни скандали, отново зацикля и се бавят документи.
В края на 2013 г. свършва периодът за използване на европарите за две години - 2010 и 2011 г.
Според евродепутата рисковете очевидно са значителни, защото към януари 2013 г. от ЕК са
изплатени под 40% от онези 1.018 млрд. евро, които България е заявила за усвояване за
периода 2010 - 2013 г. Особено драматично е положението със средствата по социалния фонд
- Брюксел е заверил и превел под 5% от полагащото се на България.
Още по-зле става за периода 2011-2013 г. - дотук са усвоени едва 5% от общата сума по трите
фонда - близо 1 млрд. и 90 млн. евро. В оставащите месеци до Нова година България трябва
да отчете изпълнени проекти и извършени дейности за над 1.645 млрд. евро. Сумата е една
четвърт (24.7%) от цялата помощ по политиката за сближаване за периода 2007-2013 г., при
положение че до момента за цели 6 години усилия България е усвоила 37 процента.
Средствата за 2012 г., които са 1.161 млрд. евро по трите фонда, трябва да се отчетат до края
на 2014 г., когато започва и новият програмен период. От тази сума до момента няма усвоен и
един евроцент - по нито един фонд и по нито една оперативна програма, твърди Евгени
Кирилов.
Като цяло най-тежко е положението с ОП "Околна среда", следвана от "Човешки ресурси" и
"Регионално развитие". Програмата, която се движи най-добре, е "Транспорт".
Най-голямо е изоставането при Европейския социален фонд, който финансира мерки в ключови
сфери като борба с безработицата и насърчаване на заетостта, образование и професионално
обучение, социално включване и др., заключава евродепутатът Евгени Кирилов. Ето каква е
според него картината на изплатените за България средства по отделните фондове към януари
2013 г.:
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
От заявените за 2009 г. средства остава да бъдат изплатени повече от 16%, които възлизат на
над 75 млн. евро. От тях непреведените пари по ОП "Околна среда" са над 63 млн. евро.
Възстановени са на 100% парите по ОП Конкурентоспособност и ОП Транспорт, а над 90% по ОП "Регионално развитие" и ОП "Техническа помощ".
За 2010 г. отново на 100% са платени парите по ОП "Конкурентоспособност" и ОП
"Транспорт", но останалите три програми - регионално развитие, техническа помощ и околна
среда са с 0% усвоени средства. Същите три програми нямат усвоени пари и за 2011 г., а
плащанията по другите две програми дори не достигат 8% от общата сума от ЕФРР за 2011 г. В
числа неусвоените средства за 2010 г. са 282 млн. евро, а за 2011 г. - близо 485 млн. евро.
Европейски социален фонд (ЕСФ)
От ЕСФ трябва да бъдат преведени на България още над 19 млн. евро, или около 10% от
парите от този фонд за 2009 г. Те ще бъдат за ОП "Човешки ресурси", тъй като за ОП
"Административен капацитет" парите са възстановени на 100%. Трагично е положението при
този фонд за следващите години. За 2010 г. са платени под 5%, и то на ОП "Административен
капацитет", а не по основната програма "Човешки ресурси". За 2011 г. няма усвоени средства и
така до края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени над 173 млн. евро. от парите за 2010 г. и 193,8
млн. евро от парите за 2011 г.
Кохезионен фонд
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Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване на
разходите по поетите ангажименти за 2009 г. - над 122 млн. евро. Цялата сума е по ОП "Околна
среда", докато ОП "Транспорт" е получила от ЕК 100% от парите. За 2010 г. отново на 100% са
възстановени парите за ОП "Транспорт", но 0% за ОП "Околна среда". За 2011 г. има усвоени
едва 7.48% от ОП "Транспорт" и 0% за "Околна среда". Така средствата, които трябва да се
усвоят до края на 2013 г. от КФ, са 156,53 млн. евро (остатъкът от парите за 2010 г.) и повече от
356.4 млн. евро (от парите за 2011 г.).
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Заглавие: "София тех парк" - мястото за среща на бизнеса и науката
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Срокът за реализация на проекта е до края на 2015 г.
До няколко месеца ще приключат градоустройствените процедури за терена на "Научнотехнологичен парк София", срещу зала "Арена Армеец" на 4-ти километър, след обсъждане и
гласуване от Столичния общински съвет. Проектът се осъществява от специално създадена
държавна проектна компания "София тех парк" ЕАД, регистрирана през юни м.г., изцяло
собственост на министерството на икономиката. Научно-технологичният парк ще бъде
реализиран до края на 2015 г., за да може да се възползва в пълна степен от европейското
финансиране по програма "Конкурентоспособност", на която дружеството инвеститор е
директен бенефициент.
Вече са подписани споразумения за сътрудничество с Техническия университет, Софийския
университет и БАН с цел конкретизиране на изискванията към създаване на работеща среда за
иновативни научни проучвания, които могат да бъдат прилагани в практиката.
Предстои заседание на специалния консултативен съвет с участието на представители на
науката, бизнеса, университетите и неправителствените организации. Съветът ще се грижи за
дългосрочната визия и реализиране на проекта, съобщи арх. Елица Панайотова, изп. директор
на "София тех парк" ЕАД.
В момента се уточняват видът и обхватът на обществените поръчки за проектиране и за
изграждане на физическата инфраструктура на парка.
В Столичната община се обсъжда и създаване на кръстовище на две нива, което да обслужва
зала "Арена Армеец" и технологичния парк.
Проектът се оценява като пилотен за още 2-3 подобни парка в страната - като хранителния
клъстър в Пловдив например. За тях общо ще се ползват до 200 млн. евро от новите
европейски програми за 2014 - 2020 г.
Проектът
Инвестицията е 50 млн. евро - 42.5 млн. евро по "Конкурентоспособност" и 7.5 млн. евро от
бюджета. Половината от средствата са за подготовка на терена, инфраструктурата,
строителство на първите нови сгради, 30 на сто - за лабораториите, останалите са за
подготовка на съдържателната част.
Територията е 250 декара, бивши военни терени на 4-ти километър в столицата, между бул.
"Цариградско шосе", бул. "Асен Йорданов" и ул. "Ген. Йордан Венедиков".
Застроената площ е 20 000 кв.м общо, нови и реновирани сгради, включващи приложноизследователски лаборатории, бизнес инкубатор, лекционни помещения, пространство за
демонстрации на нови технологии и офисни площи.
Научна инфраструктура: Предвиждат се компютърна лаборатория за високопроизводителни
изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване, биохимични
лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по киберсигурност, лаборатория
за бързо прототипиране и производство, лаборатория по виртуална и разширена реалност и
други.
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Резюме: Срокът за реализация на проекта е до края на 2015 г.
До няколко месеца ще приключат градоустройствените процедури за терена на "Научнотехнологичен парк София", срещу зала "Арена Армеец" на 4-ти километър, след обсъждане и
гласуване от Столичния общински съвет. Проектът се осъществява от специално създадена
държавна проектна компания "София тех парк" ЕАД, регистрирана през юни м.г., изцяло
собственост на министерството на икономиката. Научно-технологичният парк ще бъде
реализиран до края на 2015 г., за да може да се възползва в пълна степен от европейското
финансиране по програма "Конкурентоспособност", на която дружеството инвеститор е
директен бенефициент.
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Бизнес инкубатор: В него ще бъдат настанени перспективни млади и стартиращи български
екипи и фирми, които ще разработват продукти и услуги. Тук ще се разположат и работните
офиси на управляващите фондовете по програма JEREMIE за стартиращи бизнеси.
Интерактивно пространство: Замислено е като място за тестване и участие в създаването на
продукти. Посетителите ще се запознават с технологиите в динамично променяща се
експозиция. Иновационен форум ще събира на едно място студенти, младите предприемачи,
представители на бизнеса, инвеститори и университети за различни събития.
Детски "експериментариум" ще запознава децата с новите технологии.
***
Основните направления
• Информационно-комуникационни технологии
• Природни науки - биотехнологии, медицина
• Енергия - нови и възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност
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Заглавие: Делян ДОБРЕВ: Положихме основите на енергийната ни независимост
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Автор: Весела ВАНЕВА
Текст: Интервю на Весела ВАНЕВА за наследството в енергетиката и за кадровия потенциал
на ГЕРБ
г-н Добрев, сегашният икономически министър обяви смяната на 23-ма мениджъри от ваше
време в 13 фирми от енергетиката и извън нея. Всъщност за кого работи служебният кабинет?
За ГЕРБ, за друг?
- Не, в никакъв случай не работи за ГЕРБ. Служебният кабинет е назначен от президента и
предполагам, че неговите действия са съгласувани с президента и служебния премиер.
Обявените смени са право на всеки министър, само че те няма да решат проблемите. В
момента в енергетиката трябва да се вземат по-важни решения, а кадровите смени не са
решение.
- Всъщност усещането е за чистка.
- Двайсет и три смени наведнъж са доста. Не знам какво е наложило това. Всъщност големият
проблем е с ниския товар в енергетиката, който прави цялата система изключително
неефективна. Дружествата започват да губят и това ги кара да поискат компенсации в цените в
следващ регулаторен период. Когато "Мини Марица-изток" произвежда 32 млн. тона въглища
годишно, колкото предните години, себестойността е около 70 лева на тон. Когато обаче
произвежда 22 или 25 млн. тона, себестойността се вдига на 90100 лева на тон.
- Решението е?
- Трябва да се търси как да бъдат натоварени мините, така че да работят ефективно и да
произвеждат 32 млн. тона. Ако аз бях министър, още преди месец щях да издам заповед по чл.
70 от Закона за енергетиката (за възлагане на задължения към обществото - б.а.), за да се
намали рязко цената за пренос на електроенергия за износителите. Колегите бяха подготвили
даже такава заповед, за да се отпуши износът. Единствено оставаше да се уточни как за
количествата, които се изнасят в момента, да продължи да се плаща високата такса, а
допълнителните количества да бъдат с по-ниска. Ако не бъде намалена таксата на тези
допълнителни количества, те няма да се изнесат. В този случай няма да има разходи за
следващ регулаторен период. По-скоро ще има увеличена ефективност по цялата верига на
производството. Още има възможност за тази заповед. Но това не се прави.
- Защо?
- Нямам представа. Може би защото това е решение, за което се носи отговорност. Но беше
важно, че служебният кабинет каза: имаме много повече инсталирана мощност, отколкото е
нашата консумация. И тук интересният въпрос е защо БСП се бориха толкова много да правим
"Белене", щом на всички хора им беше ясно, че нямаме нужда от тази допълнителна мощност
от 2000 мегавата, за която държавата отнякъде трябваше да намери 20 млрд. лева. Двайсет
милиарда лева са четири пъти повече от външния дълг на страната. Хубаво е от БСП да дадат
преди вота на 12 май ясен отговор на въпроса ще строят ли "Белене" или не.
- Пламен Орешарски каза: "Ще поискам финансовоикономическа оценка и каквото тя покаже.
Ако е икономически изгодно, ще го строим."
- Чудесно! Ако не са сигурни обаче дали ще строят, или няма да строят, защо правиха
референдум и защо караха хората да гласуват "за" "Белене"? Само при референдума
похарчихме над 30 млн. лева.
- Как оценявате действията на прокуратурата в сектора?
- Много се радвам, че работи толкова бързо и ефективно и образува досъдебни производства
при всеки подаден сигнал. Надявам се в следващите дни и седмици да видим развитие и по
подадените сигнали за огромни нарушения в АЕЦ "Белене" за стотици милиони левове, както и
по особените залози, подписани от Румен Овчаров, за които аз лично подадох сигнал до
главния прокурор. Особени залози, с които залагат сметките на българските потребители в
полза на трето лице.
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Резюме: Интервю на Весела ВАНЕВА за наследството в енергетиката и за кадровия потенциал
на ГЕРБ
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- Как мислите - какво успяхте да свършите начело на мегаминистерството?
- Спряхме два проекта, които застрашаваха финансовата стабилност на държавата. Проектът
АЕЦ "Белене", струващ на данъкоплатеца 20 млрд. лв. без гаранции, че тази електроенергия ни
е необходима или че ще печелим от изграждането на централата. Вторият проект нефтопроводът "Бургас - Александруполис", беше с минимални ползи за държавата, огромна
инвестиционна стойност, срок на възвръщаемост над 60 години, с който има съществен риск да
застрашим най-големия отрасъл в българската икономика - туризма.
В нашия мандат подписахме два много важни договора. Единият е с "Газпром" за доставка на
газ без посредници и с 22% по-ниска цена. Намалението означава 300 млн. долара спестени
разходи за българския бизнес.
И вторият договор - а той според мен е и най-важният в сферата на енергетиката през мандата
на ГЕРБ. Той е за проучване на блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море за залежи на нефт и
газ - със световноизвестен консорциум от най-големите компании в Европа. Вече една година
тече проучването и след четири години ще имаме доказателства за наличните количества нефт
и газ в дълбоко Черно море, които се очаква да бъдат около 100 млрд. кубика. Те ще задоволят
вътрешното потребление на страната за 30 години, ще ни направят енергийно независими за
30 години, и то при цена на газа минимум 35% по-ниска от която и да е вносна алтернатива.
Това са над 500 млн. долара, дори и повече, които отново ще останат в полза на българските
потребители. Да не говорим, че върху добитите количества концесионерът плаща на
държавата 30% възнаграждение от оборота.
- Какво стана с конкурса за другия блок в дълбоко Черно море - "Терес"?
- В петък изтече срокът за закупуване на документация. По времето, в което аз бях министър, 6
от най-големите световноизвестни компании бяха закупили документи и планираха да участват
в този конкурс. Сега предполагам, че компаниите са дори повече. На 10 май изтича срокът за
подаване на оферти, до края на май ще може да бъде сключен договор за проучване на този
втори блок от дълбоко Черно море - "Терес", който също има голям потенциал.
- А какво не успяхте да направите през мандата?
- Не успяхме да осигурим по-висок икономически растеж, който да гарантира по-висока заетост
и по-високи доходи на хората. Във втората половина на миналата година по оперативната
програма "Конкурентоспособност" сключихме договори за над 800 млн. лв. Те ще се
изпълняват през тази година и ефектът от тях ще се почувства от българските малки и средни
предприятия през 2013 г.. В средата на 2012 г. стартирахме кампания по активно привличане на
инвеститори, като организирахме форуми в световните инвестиционни дестинации. С медийни
партньори като сп. "Икономист" и в. "файненшъп таймс" активно привличахме инвестиции в
България, но предстои да видим резултата от тях през 2013 и 2014 г. Не съм седял в кабинета
си, както всички останали през последните 22 години, за да чакам някой да почука на вратата и
да каже: "Вие случайно да имате ниски данъци?". Точно обратното, опитвах се активно заедно с
колегите от Българската агенция по инвестиции да търся инвеститори по целия свят. В нашата
програма няма празни обещания, обещания като "ще разкрием 250 хил. работни места".
Държавата и политическите партии не разкриват работните места. Работните места ги разкрива
бизнесът. В следващия мандат ще продължим да подкрепяме малките и средните предприятия,
защото техният растеж ще разкрие нови работни места.
- Значи въпросът е какво ще направите за бизнеса?
- Ще подкрепим предприятията. По оперативната програма "Конкурентоспособност" ще има
3 млрд. лева за българските малки и средни предприятия в следващия програмен период. Тези
средства вече са договорени по време на нашето правителство. Ще привличаме по 5 милиарда
лева чуждестранни инвестиции на година в реалната икономика - в нови производства и
високотехнологични услуги. Това е съвсем постижимо, защото ние за миналата година
очакваме окончателните данни за инвестициите да покажат около 2 млрд. евро. Ще подкрепим
компаниите, които изнасят, защото вътрешният пазар е ограничен до ръста на потреблението.
Самото потребление може да расте с няколко процента на година и съответно ръстът на тези
компании е ограничен в рамките на тези няколко процента на година. На външните пазари в
последните три години износът ни нарастваше с 20%. За съжаление обаче той се формира от
суровини и материали, които са продукти с ниска добавена стойност. С фокусирана подкрепа
по оперативната програма "Конкурентоспособност" ние ще подкрепим компаниите, които
превръщат суровините и материалите в крайни продукти. По този начин приносът на износа за
растежа на икономиката ще бъде многократно по-голям.
- Не е бил ваш изборът, но по ваше време Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране беше оглавена от една "калинка" без диплома.
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- Правихме кадрови грешки и си го признаваме. Но хубавото е, че грешките бяха моментално
коригирани за разлика от предходни правителства, които търпяха свои министри, свои
партийни другари, без значение какви прегрешения правят те. Както виждате, в нашето
управление нямаше чадър върху никого. Всеки, който е сгрешил, си е понесъл отговорността.
- Всъщност въпросът е имате ли кадровия потенциал за следващ мандат?
- Мисля, че никой не се съмнява в това, защото дори в период на световна финансова и
икономическа криза нашето правителство направи повече, отколкото предходните
правителства, и това се вижда. Представете си колко бихме могли да направим, ако имахме
излишъци от 3 или 5 млрд., както бяха годините преди 2009 г.
- Въпросът е за хората, с които ще вървите напред. Защото много висококвалифицирани кадри
продължават да напускат страната.
- България има достатъчно качествени и висококвалифицирани хора. Надяваме се, че
икономическият растеж в следващия мандат ще обърне тенденцията на емигриране на млади
специалисти.
- Но дали способните хора са съгласни да се цапат с политика?
- Надявам се политиката оттук нататък да не е това, което беше в предишните 20 години. Ние
се опитахме да променим образа на политика в България. Дано да сме успели поне частично,
защото политиката е неблагодарна работа. Ще си позволя да цитирам премиера на
конференцията в "Арена Армеец", който каза, че е много трудно и се плаща със здраве. Всеки
от нас е почувствал това върху гърба си. Стоейки обаче отстрани, оставяйки старите партии да
управляват, видяхме докъде стигнахме.
***
Делян Добрев е роден на 14 тай 1978 г. 6 Хасково. Бакалавър е по икономика от университета
Уеслиан, САЩ. Специализирал е в Лондонското училище по иконолгика и политически науки.
Бил е директор на дружество със специална инвестиционна цел, шеф на дирекция в
областната администрация - Хасково. На 18 тай 2011 г. става Заместник-лгинистър на
икономиката на мястото на подалия оставка Марий Косев. От 21 март 2012 г. до края на
кабинета "Борисов" е министър на икономиката, енергетиката и туризма.
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Заглавие: ПОРЕДЕН ГАФ С КАРТА НА БЪЛГАРИЯ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Агенцията за инвестиции рекламира България в световните медии, но без част от
Пиринско.
Във фейсбук страницата на Българската агенция за инвестиции е публикуван един от
промоционалните клипове за страната ни, които се показват no CNBC и Bloomberg в Европа и
Азия, както и no CNN в САЩ. Клипът се харесва, споделя и коментира, но по-наблюдателните
потребители на мрежата забелязаха съкращаването на границите ни. В представяната карта
липсват Мелник и Сандански.
Явно географията не е най-силната област на родната администрация, тъй като гафът се
повтаря след този с новогодишната реч на президента Плевнелиев, когато Пампорово беше
заменен със Скалистите планини в Колорадо. Съветът към създателите на рекламни
материали за България, на стойност милиони левове е елементарен: "Хей, учете я тази
география, пък после качвайте клипчета!", казва потребител във фейсбук.
Веднага след коментарите за "поотхапаната откъм Македония" карта на България
изпълнителният директор на Агенцията за инвестиции Борислав Стефанов заяви за
NovaNews.bg, че рекламата ще бъде коригирана. Ще се търси вариант излъчването на клипа в
този вид да бъде спряно до неговата промяна, каза той.
БГНЕС припомня, че въпросният рекламен клип е част от проекта за популяризиране на
предимствата за инвестиции у нас. По него през март представители на световно признати
медии бяха в София. Тогава бе договорено 630 излъчвания на 3 рекламни видеоклипа на
английски, японски, китайски и немски в бизнес телевизиите Bloomberg, CNBC, CNN;
публикуване на общо 40 рекламни банера в сайтовете на Wall Street Journal, Economist,
Financial Times, Bloomberg, Bloomberg Businessweek, Bloomberg TV, CNBC и CNN; публикации
на печатни реклами в 8 издания за Европа, САЩ и Азия на Financial Times, Economist, Wall
Street Journal, Bloomberg Businessweek; 39 печатни публикации; седмици присъствие в
международни търсачки в Европа, САЩ и Азия; 5 кратки тематични филма с мнения на
инвеститори в България за онлайн разпространение. Целият проект на БАИ е по ОП "Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика", от който част е "Популяризиране
на предимствата за инвестиране в България", е на стойност 21 408 304 лв.
19.04.2013 г.
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Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич
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Резюме: Областният информационен център /ОИЦ/ - Добрич представи успешно изпълнени
проекти по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013 г.".
До момента по оперативната програма са постъпили 30 проекта, от които осем са приключили,
девет са прекратени,четири -в процес на изпълнение и девет регистрирани. Приключилите
проекти възлизат на обща стойност 4 563 421 лв.
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Заглавие: Над 4,5 млн. лв. инвестирани в модернизация на предприятия от Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център /ОИЦ/ - Добрич представи успешно изпълнени
проекти по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 г.". До момента по оперативната програма са постъпили 30 проекта, от които осем са
приключили, девет са прекратени,четири -в процес на изпълнение и девет регистрирани.
Приключилите проекти възлизат на обща стойност 4 563 421 лв. Поредната среща за
популяризирането на добри практики от успешно изпълнени проекти за технологична
модернизация бе с представители на фирмите "Данибекс" ООД и "Булмат" ЕООД, чиито
проекти са на обща стойност 922 394 лв. Проектът на фирма "Булмат" ЕООД възлиза на 785
412 лв. Фирмата е производител на гъвкави съединения за вода и газ. Благодарение на
успешното изпълнение на заложените цели, компанията е с подобрена производствена база,
ново оборудване и модернизиран технологичен процес. Фирма "Булмат" ЕООД работи по още
един проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", който е в процес на изпълнение.
Основната му цел е оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване
условията на труд за работещите в предприятието. Проектът на обувния производител
"Данибекс" ООД е на обща стойност 136 982 лв. Благодарение на инвестицията под формата
на безвъзмездна финансова помощ, предприятието е подобрило значително производствения
си капацитет и е повишило своята конкурентоспособност, увеличавайки производителността на
машините с 50% и тази на труда с 30%.
19.04.2013 г.
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Няма намерена информация.
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Заглавие: Томислав Дончев: Европейските пари ще останат основния мотор на
развитието на страната
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз в 41-то
Народно събрание и водач на листата на ПП ГЕРБ в 7 МИР Габрово, в интервю за Агенция
„Фокус”
Фокус: Г-н Дончев, какви са очакванията Ви за европейските средства, от които България ще се
ползва през следващия програмен период?
Томислав Дончев: Не е въпрос на очаквания, а на съвсем конкретни изчисления. Знаете добре,
че за съжаление процесът не е приключил съвсем, доколкото няма положително решение от
страна на Европейския парламент и нещата са върнати за съвет, но категорично искам да
заявя, че не съществува какъвто и било сценарий България да ползва по-малко средства от
това, което беше договорено през февруари месец на този драматичен Европейски съвет.
Каквито и движения да има оттук нататък, те могат да бъдат единствено в посока нагоре.
Няколко неща трябва да коментираме, когато искаме да направим обзор какви ще бъдат
европейските пари след 2014 г. Първият важен факт е, че те ще бъдат повече. Няма да бъдат
по-малко, както се случи с няколко държави и парите за земеделие, за обща селскостопанска
политика и за политиката по сближаване, т.е. за оперативните програми - са повече. Това
позволява на България да инвестира усилено в инфраструктура, в реформи в социалната
сфера и в административен капацитет, и да подкрепя малките и средните предприятия.
Втората голяма разлика е, че оттук нататък европейските пари са изключително тясно
обвързани с реформите, които трябва да провежда всяка държава членка. Оттук нататък за
ползването на европейските пари предварително условие е държавата за всеки от секторите, в
които инвестира европейски пари, трябва да провежда реформи и то с един изключително
близък хоризонт – 2016 година. Аз съм изключително горд, че като част от това, което успя да
направи правителството на Борисов, е да затвори голяма част от изискванията, свързани с
реформи и има още няколко сфери, между които е и здравеопазване, където трябва да бъдат
разработени програмни стратегически документи и представени на Европейската комисия, но
голяма част от предварителните изисквания за ползване на парите са покрити и са факт.
Европейските пари ще останат основния мотор на развитието на страната и това не е
обезателно лошо. Нова държава членка неслучайно има достъп до такъв огромен ресурс:
минимум 7,2 милиарда евро без националното съфинансиране ще бъдат парите само по
оперативните програми; над 2,5 милиарда евро за земеделие в повече; огромна част от
инфраструктурата ще продължи да се прави с европейски пари. Подозирам, че до 2020 г.
минимум 50%, вероятно 60% от всички инфраструктурни подобрения ще бъдат финансирани
именно от европейските фондове. Повтарям, че в никакъв случай не е лошо. Точно нова
държава членка трябва по такъв начин да се ползва от европейските пари, че голяма част от
политиките за развитие да са финансирани именно от еврофондовете. Другата голяма цел,
която трябва да бъде покрита с европейски пари, тук е една от малките разлики със сегашния
програмен период, е реформата в администрацията. Няма по-добра комбинация от тази:
европейски пари плюс реформи. С европейски пари може да бъде финансирано не само
необходимото
интегриране
на
административните
услуги,
реконструирането
на
администрациите така, че да бъдат по-близо до нуждите и на бизнеса, и на гражданите, но найвече България би следвало да направи така, че част от разходите, свързани с въвеждането на
електронното управление да бъдат финансирани именно с европейски пари. Познавайки добре
проектите за нови регламенти, такава възможност категорично съществува. Само да напомня,
че един от задължителните приоритети по регламент, които трябва да бъдат финансирани с
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европейски пари, са ефективно работещи публични администрации. В този смисъл България не
просто има възможността, тя едва ли не има задължението, с европейски пари да финансира
подобни мероприятия. Друга голяма разлика от този програмен период, е помощта за малките и
средните предприятия. Тя като обем вероятно ще продължи да бъде сходна – около 3.5 млрд.
лв., може да достигне до 4 млрд. лв. Но България е задължена да обръща внимание много
повече на проекти, свързани с иновации, а не просто рутинните мерки, свързани със закупуване
на ново оборудване или мерки за енергийна ефективност. Тук това, което беше подготвено
през последните месеци, е въвеждането на т.нар ваучерна схема, който е прост и
изключително ефективен механизъм, с която се финансират иновации в предприятията и в
същото време се стимулират и българските университети, както и институтите на Българската
академия на науките. Фирмата получава не пари, а ваучер, с който може да плати услуга,
предоставена от университети и от институт, в зависимост от своите нужди. Подобна система
работи с много добър успех в държави като Холандия и в някои от новите държави членки. Не
виждам каквато и да било причина тя да бъде въведена и да не се прилага в България и в
следващия програмен период. Разбира се, коментирайки европейските пари, е редно да
отбележим, че бюджетната стабилност на всяка от държавите членки е абсолютно необходимо
условие за ползването на европейски пари. Това, което беше договорено през последните
години, е, ако една държава наруши параметрите за дефицит – трите процента, на нея веднага
да й бъдат спирани европейските фондове. Това е още един аргумент защо финансовата
стабилност в България по никакъв начин не може да бъде подлагана на съмнение – не само
защото това задължава бъдещите поколения, а и защото това задължава бъдещите и това
веднага би прекратило възможността да се ползват европейски пари. Не е необходимо да
напомням, че без европейски пари, България не би могла нито да инвестира в инфраструктура
и ще загуби този най-важен адреналин на развитието си.
Фокус: Каква е общата стойност на разплатените по европейски програми средства?
Томислав Дончев: До преди месец, когато имах отговорности като министър, общата стойност
на разплатените средства беше около 5.8 милиарда лева, т.е. около 38% от цялата финансова
рамка. Договорените средства, т.е. парите, вкарани в изпълнение на реални проекти, бяха
102%, т.е. България беше влязла в т. нар. режим на свърхдоговаряне. Само ще напомня, че
крайният срок за извършване на плащания е 2015 г., така че се надявам и през 2013 г., и 2014
г., и 2015 г. темпът на плащанията да не пада и България да успее да разплати всички средства
и да използва европейските средства до последния евроцент.
Фокус: Кои са най-важните за страната програми с оглед на следващия програмен период?
Томислав Дончев: Много трудно допускам да делим програмите на по-важни и по-маловажни.
Дори малките програми са важни, не само големите. Една бъдеща оперативна програма
„Транспорт” ще донесе на българските граждани довършване на магистрала „Струма”,
включително и ЛОТ 3 – това скъпо съоръжение в Кресненското дефиле; ще донесе
автомагистрала „Хемус”, която е ключово важна за развитието на север. Бъдеща оперативна
програма „Транспорт” ще гарантира завършването на ЖП-магисталата София – Бургас, която
ще позволи с влак между София и Бургас да се пътува максимум два часа и половина. Бъдеща
оперативна програма „Регионално развитие” (тя ще бъде с друго име) ще гарантира подобрена
градска среда в 67-те големи града в страната. Това са нови улици, нови паркови площи,
ремонтирани публични сгради. Въпреки че не е свързана с инфраструктура, бъдещата
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще позволи продължаване на
реформите в социалната сфера, включително деинституционализацията и извеждането на
децата от специализираните институции и възможността те да ползват качествена социална
грижа, а не казармени условия, ще позволи да се борим адекватно с младежката безработица,
ще позволи и други проекти в социалната сфера. Нека да напомня, че в следващия програмен
период имаме нова оперативна програма, свързана с образованието и науката, която ще
гарантира целенасочено финансиране за българските университети и в институтите на БАН,
както и ще улесни в достатъчна степен оставащите реформи в образованието, ще даде
допълнителен ресурс в образователните институти да предлагат по-качествени програми и покачествено, съответстващо на нуждите на пазара на труда обучение. Не бива да забравяме
една малка, но със сигурност много важна оперативна програма. Тя ще се казва „Добро
управление”. Това трябва да е основният мотор на реформите в публичните администрации,
така че те да намалят натиска, който оказват по отношение на бизнеса и в същото време да
гарантират адекватен контрол. Това е основният финансов инструмент, от който ще се
финансират
бъдещи
стъпки,
свързани
с
електронното
управление.
Програма
„Конкурентоспособност”, както е известно досега, вероятно ще носи името
„Предприемачество и иновации”. Тя ще продължи да финансира малките и средни
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предприятия, но с особен акцент иновации, доколкото иновациите са гаранцията за работеща
икономика, която създава продукт с висока стойност. Не съм пропуснал и бъдещата оперативна
програма „Околна среда”. Тя ще продължи да инвестира в една от големите нужди на
България, най-вече водния сектор, разбира се и сектор „Биоразнообразие”. Но водният сектор,
където нуждите продължават да бъдат оценявани на не по-малко от 10 млрд. евро. Тук искам
да коментирам не само канализационни съоръжения, не само пречиствателни станции за
отпадни води, но и водоснабдяване, защото България безспорно трябва да покрива
изискванията на европейското законодателство, свързано с емисиите отпадъчни води. В
същото време държавата е длъжна да осигури качествена вода на всички български граждани,
което означава намаляване и режимите на вода, които за съжаление също съществуват в
различни краища на страната.
Фокус: От кои от тях може да се възползва Габровска област?
Томислав Дончев: Всички общини от област Габрово до момента са били много активни в
ползването и привличането на Европейския съюз. Тук, разбира се, няма как да не дам като
пример община Габрово, която по инвестиции на глава от населението вероятно е на първо
място в страната. Общината работи с ресурс от около 200 млн. лв., вероятно в последните
седмици и по-голям. Това е заради големия проект за интегрирания воден цикъл, регионалната
система за управление на отпадъците. Това е една от общините, в които повечето публични
сгради вече са с всички взети мерки за енергийна ефективност. Община Трябва и община
Севлиево също имат големи проекти, които подобряват качеството на живот на своите
граждани. Това трябва да продължи. В сферата на т.нар. малка или общинска инфраструктура
всички възможности, свързани с подобряване на градската среда трябва да продължат.
Големият проект, който има огромно значение за региона - той няма само регионално, а и
европейско значение - е за Коридор 9 и тунела под връх Шипка. Искрено се надявам усилията
за довеждащия път до тунела през този програмен период да не спрат. Има абсолютно реална
възможност изграждането на обходния път да започне тази година, а самият тунел да остане за
следващия програмен период. Това ще гарантира не само по-добра свързаност между Северна
и Южна България, но ще генерира и допълнителен трафик, който създава нови икономически
възможности. Допълнително ще бъде от пряка полза и за населението, и за бизнеса на тези,
които живеят от северна и от южна страна на Балкана. При всички случай една голяма,
очаквана сто години инвестиция, най-после има възможност да се реализира с европейски
пари. Като по-трудната и по-предизвикателната от инфраструктурна гледна точка част е
довеждащият път. Самият тунел е с дължина 3.2 километра. От опита, който е натрупан
особено след строителството на метрото, аз не считам, че това е предизвикателство за опита,
който има в България, но довеждащият път е сложно инфраструктурно съоръжение с много
естакади. Самият довеждащ път има повече от четири тунела и полутунела, един от които е с
дължина 600 м. Има съдебна процедура и обжалване, но аз много се надявам след съдебното
решение, което трябва да е факт в средата на месец май, строителството да започне
незабавно.
Фокус: Какви други инвестиции има в региона?
Томислав Дончев: Освен инфраструктурните подобрения, като темпото не бива в никакъв
случай да бъде забавяно, има още няколко важни неща, които обезателно трябва да бъдат
свършени през следващите четири години. На първо място, това са всички нови проекти в
сферата на професионалното образование, доколкото квалификацията на работната сила е
един от факторите, който гарантира колко атрактивно за инвеститори ще бъде даденото
населено място. Разбира се, Габровска област в сравнителен план има доста по-ниска
безработица, има доста повече работещи предприятия, но те имат нужда от кадри с адекватна
квалификация. Затова всички възможности, които предлага европейският социален фонд за
проекти за професионално образование, трябва да бъдат използвани. Аз лично ще работя по
една своя идея – стара идея, на 10 години, за създаването на високо технологичен център,
който да съединява усилията на академичната общност, на бизнеса, на чужди инвеститори,
като една платформа и за иновации, и за нови предприемачески инициативи, и за генерирането
на нови продукти, и за търсенето на нови пазари. Тази възможност трябва да бъде
реализирана, още повече, че тя напълно съвпада с приоритетите на Европейското
финансиране през следващия програмен период. Считам, че региона има потенциал да бъде
реализиран такъв проект за високо технологичен център или парк - и като научни постижения, и
като възможност за сътрудничество с местния бизнес, местните институции, с добри пазарни
позиции на много от фирмите, които работят тук. Искрено вярвам, че след софийския
технологичен парк, който вече е в процес на изграждане, един от следващите, трябва да бъде
именно в Габрово. Още повече, че през последните години и от Техническия университет и от
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няколко големи компании, които работят в региона, вече има извървян път в тази посока, има
идентифицирани сериозни международни партньори, което със сигурност гарантира добър
ефект.
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Заглавие: Борисов: Да се стегнем като народ, за да си стегнем и държавата
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Текст: "Химко ще заработи, мога да ви го гарантирам". Това обеща във Враца и буквално
взриви пълния със симпатизанти на ГЕРБ централен площад "Христо Ботев" лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов.
От трибуната той обясни, че има инвеститори за торовия завод. "Става дума за двама сериозни
инвеститори", допълни Борисов. Той обясни, че преди да се включи в митинга, се е срещнал с
кмета Николай Иванов, на когото благодари от трибуната за добрата съвместна работа,
предаде „Стандарт”. От него Борисов получил уверение, че водният цикъл за 136 милиона лева
ще стане и че обходен път на Враца ще има.
"На 20 май пускаме Дунав мост 2 и както се казва, вече ставаме център на вселената", каза
още Борисов от трибуната. Той припомни, че правителството на ГЕРБ за четири години е
построило повече, отколкото за 22 години и че е дало 9 милиарда лева повече за пенсии. "Това
са фактите и никой не може да ги преиначава", подчерта бившият премиер. Като съобщи, че
фискалният резерв вече е 5,6 милиарда лева, той отбеляза, че още една лъжа на Сергей
Станишев е спукана.
„Социологическите агенции ни дават преднина, но това не е достатъчно, ГЕРБ трябва да
управлява самостоятелно, защото всички останали партии са срещу нас и затова ни трябва
голяма победа”, заяви още Бойко Борисов във Враца.
Той допълни, че е спокоен за победата на партията си на предстоящите избори, като гледа
множеството изпълнило площад "Христо Ботев". "Взели сме си поука, направили сме си
сметката, може да разчитате на няколко неща през следващия мандат - да строим, да работим
и да пазим финансовата дисциплина", отбеляза той. Според него, успехът и по-високите доходи
през следващия мандат ще дойдат, ако се "стегнем като народ, да се захванем за работа и да
си стегнем и държавата".
Той подкрепи водачите на листата в района и подкрепи нейния лидер и бивш социален
министър Тотю Младенов. "Нашето правителство е дало повече от 9 милиарда лева за пенсии
и с 4 милиарда повече за социално слабите и сме строили повече в сравнение с последните 22
години", заяви председателят и добави, че това са факти, които не могат да бъдат преиначени.
Друго светло обещание той даде и на среща с работници в предприятие близо до Мездра - в
икономиката на България да влязат един милиард евро до края на 2013 година. Парите, според
него, ще „потекат” благодарение на прозрачното харчене и доверието на Брюксел в подалото
оставка правителство, което е размразило еврофондовете.
„По времето на Тройната коалиция по ОП „Конкурентоспособност“ Станишев са усвоили едва
под 5% от парите за България. Само за 6 месеца нашият министър на икономиката Делян
Добрев разплати към българския бизнес повече пари, отколкото са платени за 6 години. И сега
няма да успеем да усвоим всички 1,2 милиарда лв. само защото по времето на Тройната
коалиция еврофондовете бяха спрени заради далавери от типа „Батко и братко“, коментира
Борисов.
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Резюме: "Химко ще заработи, мога да ви го гарантирам". Това обеща във Враца и буквално
взриви пълния със симпатизанти на ГЕРБ централен площад "Христо Ботев" лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов.
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