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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
23.4.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 39 

 вестници, от които: 2 

 - национални 0 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 37 

Общо за деня 39 
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Телевизии и радиостанции  
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии  
Дата: 22.04.2013  
Източник: в. Посредник, Плевен  
Страница: 3  
Брой думи: 570  
 
 
Резюме: Кандидатите на ГЕРБ в Плевен дават решения, а не обещания  
 
Заглавие: Един ден от кампанията на Цецка Цачева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кандидатите на ГЕРБ в Плевен дават решения, а не обещания "Успех" пожелаха 
работниците на фирма "Невитекс" на кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ в 15-
ти МИР Плевен.  
"24 млрд. лева привлече от Европа правителството на ГЕРБ. Договорили сме още 32 млрд. 
лева за следващия програмен период, 25% от които ще бъдат инвестирани в социални 
дейността", обяви водачът на листата в Плевен Цецка Цачева.  
Кандидатът за депутат Ивайло Московски очерта конкретните мерки, чрез които ще се постигне 
ускореното развитие на региона. Само за година от избирането на кмет на Плевен от ГЕРБ са 
усвоени 80 милиона лева, проекти за близо половин млрд. лева са приключени и в процес на 
изпълнение, което неминуемо ще доведе до подобряване качеството на живот в региона, стана 
ясно на срещата. "За краткото време от управлението на ГЕрБ в Плевен са спечелени проекти 
за нов воден цикъл на стойност 120 милиона лева, за купуване на 40 нови тролейбуса, за 
реконструиране на централния площад за още 5 милиона лева. Предстои изграждане и на нова 
мултифункционална спортна зала", допълни Ивайло Московски."Още в първи 2 години като 
министър търсих многократно Зеленогорски с предложения да кандидатства с проекти, които 
могат да докарат пари в Плевен, но той предпочете да тегли кредит, дълг, който се плаща от 
вашите данъци", с огорчение коментира Московски."Популистките обещания на опонентите за 
вдигане на доходите могат да се реализират само ако вземат тези пари от бизнеса, в случая от 
вашия работодател, който пак ще трябва да ги вземе от вас. И така до 1 година ще настъпи 
хаос", категоричен бе Ивайло Московски. "Другият начин е, чрез вземане на държавен заем, 
който ще зароби децата и внуците ни" , допълни Цецка Цачева. " Всички пазим спомена за 
Плевен като огромен индустриален град", сподели Ивайло Московски изразявайки увереност, 
че градът ни ще се превърне в логистичен център на приоритетно развиващата се Северна 
България."Доказателство за категоричното намерение да се инвестира в развитие на региона 
са договорените 1.3 млрд. лева от ЕС за изграждане на магистрала "Хемус", допълни Цецка 
Цачева. Програмата на кандидатите за народни представители от Плевен продължи със среща 
с колектива на фирма "Унипос". Пред тях Цецка Цачева и Ивайло Московски очертаха 
реалните, обозрими промени за Северна България, които ще са факт до 3 години. Реалистична, 
а не популистка мярка срещу високите сметки за ток, предприема ГЕРБ в следващия мандат. 
"Изработена е Националната стратегия за енергийна ефективност, чрез която държавата ще 
финансира 100% санирането на фирмени и жилищни сгради", информира Московски. "В израз 
на категоричното ни намерение да бъдем реални и да даваме решения, а не обещания е 
кампанията за писмено поставяне на въпроси от срещите ни с граждани. Пример за 
ефективността на този модел е, че въпрос поставен на среща в "Екомебел" за откриване на 
автобусна линия, бе решен само за 2 дни на среща с превозвачи от региона", заяви Цецка 
Цачева. След разговора с работниците ръководството на фирмата с гордост демонстрира пред 
кандидат-депутатите нова производствена линия, финансирана с 1.5 милиона по програма 
"Конкурентоспособност". По думите им програмата "Конкурентоспособност" стартирана от 
правителството на ГЕРБ им е дала възможност да стъпят трайно на международните пазари. В 
резултат на това днес "Унипос" реализира продукцията си в 45 държави от целия свят. 
Срещите на Цецка Цачева и отбора кандидат-депутати от Плевен продължиха в село Обнова. 
Местните хора посрещнаха кандидатите за народни представители на обновения, по проект на 
кмета на селото от партия ГЕРБ, площад. Тя сподели с местните добрата за региона новина, че 
Северна България е приоритет за ГЕРБ.  
22.04.2013  
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Дата: 23.04.2013  
Източник: в. Твоят ден, Стара Загора, Хасково, Кърджали  
Страница: 2  
Брой думи: 322  
 
 
Резюме: Договорената от правителството на ГЕРБ по-ниска цена на доставките на природен 
газ позволи да вдигнем заплатите в дружеството. Ако не бяха тези успешни преговори, това 
нямаше да бъде възможно да се случи. Отпушването на програмата "Конкурентноспособност" 
на ЕС също се оказа от ключово значение за развитието на нашата фирма". Това заяви 
финансовият директор на димитровградския торов завод "Неохим" Тодор Димов на среща с 
водача и втория в листата на ГЕРБ за Хасковска област Делян Добрев и Красимир Стефанов 
вчера.  
 
Заглавие: Ръководството на торовия завод "Неохим" - Димитровград: Евтиният газ 
вдигна заплатите  
Подзаглавие:  
Автор: Николай ГРУДЕВ  
Текст: Договорената от правителството на ГЕРБ по-ниска цена на доставките на природен газ 
позволи да вдигнем заплатите в дружеството. Ако не бяха тези успешни преговори, това 
нямаше да бъде възможно да се случи. Отпушването на програмата 
"Конкурентноспособност" на ЕС също се оказа от ключово значение за развитието на нашата 
фирма". Това заяви финансовият диретор на димитровградския торов завод "Неохим" Тодор 
Димов на среща с водача и втория в листата на ГЕРБ за Хасковска област Делян Добрев и 
Красимир Стефанов вчера.  
Средното трудово възнаграждение в структуроопределящото за областта производство е 1000 
лева. "Предстои изплащането на една заплата за Великден и увеличение на заплатите от 1-ви 
май с 10 %", добави генералният директор на индустриалния гигант Димитър Димитров.  
"Дойдох тук да запозная ръководителите с програмата на ГЕРБ и по-точно с отличните 
перспективи, които се очертават по отношение на добива на синьо гориво", каза енергийният 
министър в кабинета на Бойко Борисов. Той първо припомни как в края на миналата година 
посредниците с "Газпром" бяха изгонени, което позволи 22-процентен спад на горивото.  
"В най-скоро време трябва да бъдат доказани огромните залежи в блок "Хан Аспарух" в 
черноморския шелф. Прогнозната им стойност е 100 милиарда кубика. Това ще направи 
страната ни енергийно независима за 30 години. Проведените в Свиленградско сеизмични 
проучвания също сочат количества от 1 до 3 милиарда кубика. След започване на добива това 
може да се окаже решаващо и за бизнеса, и за битовите абонати в Хасковска област", посочи 
Делян Добрев.  
Икономическите анализи сочат, че родният газ ще струва 35 % по-евтино от сегашния вносен.  
"Себестойността на нашата продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени", 
увери изпълнителният директор Димитър Димитров. Синьото гориво е 70 -80 на сто от 
себестойността на торовете. "Поддържаме много добри контакти с Делян Добрев, макар и 
досега да не сме имали лични срещи. Той винаги е бил съпричастен към проблемите в 
"Неохим". Надявам се добрите ни контакти да продължат", каза още шефът на най-мощното 
предприятие в областта.  
23.04.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
Дата: 22.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1774475  
Брой думи: 263  
 
 
Резюме: Хаджидимово. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевградска област Цветан Цветанов посети две 
шивашки фирми в Хаджидимово, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пирин.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: Достигнати са европейските равнищата на пенсионната 
възраст и тази граница няма да се вдига  
Подзаглавие:  
Автор: Антония СУКАЛИНСКА  
Текст: Хаджидимово. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевградска област Цветан Цветанов посети две 
шивашки фирми в Хаджидимово, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пирин. По време на 
срещите бяха обсъдени проблемите и възможностите на предприятията от малкия и среден 
бизнес. Цветан Цветанов подчерта, че работодателите трябва да участват активно с проекти по 
европейските програми за конкурентоспособност и енергийна ефективност. „Този процес беше 
активизиран от министър Делян Добрев, като по програмата „Конкурентоспособност”, 
малкият и среден бизнес усвои над 600 милиона лева. Цветан Цветанов подчерта, че е важно 
да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на социалното 
министерство. Обсъжда се възможността при наемането на нови хора във фирмите, 
обучението им в рамките на три месеца да се поеме от държавата като така работодателите 
ще обучат нови кадри, от които имат нужда във фирмите си, а държавата ще поеме това 
обучение. Относно въпросите на работниците в двата шивашки цеха за това ще продължи ли 
покачването на пенсионната възраст, Цветанов обясни, че са достигнати европейските 
равнищата на пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. За размерите на детските 
надбавки и минималната работна заплата, заместник-председателят на ГЕРБ отговори, че за 
да има такова увеличение е необходимо да има единно и ефективно работещо правителство, 
което да съумее да поправи това, което е разрушавано през последните 20 години. Чрез 
европейските средства в размер на 32 млрд. лева, договорени от правителството на ГЕРБ, във 
всички сфери на икономиката ще се влеят пари и само така ще могат да се разкрият места и в 
малките населени места, които са в община Хаджидимово.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1774475
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1774662  
Брой думи: 238  
 
 
Резюме: Свиленград. Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от 
около 3 милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали 
на града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 
% по ниска от сегашната. Това заяви водачът на листата на ГЕРБ за област Хасково Делян 
Добрев на среща с ръководството на торовия завод "Неохим", гр. Димитровград, съобщиха от 
партията.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Осем международни компании са подали оферти за търсене и 
проучване на газ в блок "Терес"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Свиленград. Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % 
по ниска от сегашната. Това заяви водачът на листата на ГЕРБ за област Хасково Делян 
Добрев на среща с ръководството на торовия завод "Неохим", гр. Димитровград, съобщиха от 
партията. До четири години ще започне добива на газ от блок „Хан Аспарух” в дълбоко Черно 
море, посочи Добрев. Той съобщи, че вече осем международни компании са подали оферти за 
търсене и проучване на газ в блок "Терес" и се очаква до края на май да бъде сключен договор 
с фирмата, която ще проучва. Делян Добрев коментира, че процесът по проучване на Черно 
море е сериозно закъснял.  
"По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии за служителите на 
НЕОХИМ", заяви финансовият директор на завода Тодор Димов. "Себестойността на нашата 
продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, синьото гориво е 70 -80 на сто от 
цената на торовете”, заяви главният изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров. 
За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши парите по оперативните програми и 
най-вече програма „Конкурентоспособност”, коментира изпълнителният директор и допълни, 
че с идването си Делян Добрев е активирал програмата и сега торовия завод ще кандидатства 
с няколко проекта.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1774662
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1774721  
Брой думи: 254  
 
 
Резюме: София. Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това 
каза водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски по време на среща с 
търговци от столичния кв. „Младост”, съобщиха от партията. „Осъзнаваме, че допуснахме някои 
грешки по време на управлението, но в програмата на ПП ГЕРБ сме заложили много ефективни 
и реални мерки за стимулиране на малките и средните предприятия. През следващия 
програмен период фирмите ще получат над 3 млрд. лв. финансиране от ЕС“, каза Московски.  
 
Заглавие: Ивайло Московски: Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС за 7 
дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това каза 
водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски по време на среща с търговци от 
столичния кв. „Младост”, съобщиха от партията. „Осъзнаваме, че допуснахме някои грешки по 
време на управлението, но в програмата на ПП ГЕРБ сме заложили много ефективни и реални 
мерки за стимулиране на малките и средните предприятия. През следващия програмен период 
фирмите ще получат над 3 млрд. лв. финансиране от ЕС“, каза Московски.  
По думите му икономическата програма на ГЕРБ е базирана на изпълними мерки, а не на 
популистични обещания. „Предвидили сме част от лихвите за минали задължения към 
държавата да бъдат опростявани, защото малкият и среден бизнес са основният двигател на 
икономиката“, каза Ивайло Московски. Според него гражданите на Младост, както и фирмите, 
ще могат да се възползват от националната програма за енергийна ефективност на партия 
ГЕРБ. Тя предвижда държавата изцяло да поеме разходите за саниране на офиси и жилищни 
блокове. Между 50 и 75 % от тези разходи се поемат от ЕС по програма за 
конкурентоспособност, а останалите ще бъдат поети от държавния бюджет. В момента 
фирми и граждани също могат да кандидатстват, но те трябва да участват със собствени 
средства. По думите на Московски с програмата на ПП ГЕРБ фирмите и гражданите ще могат 
да намалят с до 50 % разходите си за топлоенергия. Водачът на листата на 23 МИР пое 
ангажимент към жителите на Младост да съдейства за създаването на елитен колеж в един от 
най-големите жилищни квартали на София.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1774721
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13705887  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: /KРОСС/ ,,Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години.  
 
Заглавие: Добрев: Осем международни компании са подали оферти за търсене и 
проучване на газ в блок ,,Терес‘‘  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /KРОСС/ ,,Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % 
по ниска от сегашната“. Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на 
среща с ръководството на торовия завод ,,НЕОХИМ‘‘, гр. Димитровград. До четири години ще 
започне добива на газ от блок “Хан Аспарух“ в дълбоко Черно море, посочи Добрев. Той 
съобщи, че вече осем международни компании са подали оферти за търсене и проучване на 
газ в блок ,,Терес‘‘ и се очаква до края на май да бъде сключен договор с фирмата, която ще 
проучва. Делян Добрев коментира, че процесът по проучване на Черно море е сериозно 
закъснял. ,,По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии за 
служителите на НЕОХИМ‘‘, заяви финансовият директор на завода Тодор Димов. 
,,Себестойността на нашата продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, 
синьото гориво е 70 -80 на сто от цената на торовете“, заяви главният изпълнителен директор 
на компанията Димитър Димитров. За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши 
парите по оперативните програми и най-вече програма “Конкурентоспособност“, коментира 
изпълнителният директор и допълни, че с идването си Делян Добрев е активирал програмата 
и сега торовия завод ще кандидатства с няколко проекта.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13705887
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/22/news13707313.html  
Брой думи: 244  
 
 
Резюме: Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това каза 
водачът на листата на ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с търговци от 
столичния кв. “Младост”.  
 
Заглавие: Ивайло Московски обеща: Държавата ще възстановява на изрядните фирми 
ДДС за 7 дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това каза 
водачът на листата на ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с търговци от 
столичния кв. “Младост”. “Осъзнаваме, че допуснахме някои грешки по време на управлението, 
но в програмата на ГЕРБ сме заложили много ефективни и реални мерки за стимулиране на 
малките и средните предприятия. През следващия програмен период фирмите ще получат над 
3 млрд. лв. финансиране от ЕС“, каза Московски.  
По думите му, икономическата програма на ГЕРБ е базирана на изпълними мерки, а не на 
популистични обещания. “Предвидили сме част от лихвите за минали задължения към 
държавата да бъдат опростявани, защото малкият и среден бизнес са основният двигател на 
икономиката“, каза Ивайло Московски. Според него, гражданите на “Младост”, както и фирмите, 
ще могат да се възползват от националната програма за енергийна ефективност на партия 
ГЕРБ. Тя предвижда държавата изцяло да поеме разходите за саниране на офиси и жилищни 
блокове.  
Между 50 и 75% от тези разходи се поемат от ЕС по програма “Конкурентоспособност”, а 
останалите ще бъдат поети от държавния бюджет. В момента фирми и граждани също могат да 
кандидатстват, но те трябва да участват със собствени средства. По думите на Московски, с 
програмата на ГЕРБ фирмите и гражданите ще могат да намалят с до 50% разходите си за 
топлоенергия. Водачът на листата на 23 МИР пое ангажимент към жителите на “Младост” да 
съдейства за създаването на елитен колеж в един от най-големите жилищни квартали на 
София.  
 

http://novini.dir.bg/2013/04/22/news13707313.html
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/22/news13707129.html  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: /КРОСС/Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това 
каза водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с 
търговци от столичния кв. Младост.  
 
Заглавие: Ивайло Московски: Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС за 7 
дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това 
каза водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с 
търговци от столичния кв. Младост. «Осъзнаваме, че допуснахме някои грешки по време на 
управлението, но в програмата на ПП ГЕРБ сме заложили много ефективни и реални мерки за 
стимулиране на малките и средните предприятия. През следващия програмен период фирмите 
ще получат над 3 млрд. лв. финансиране от ЕС“, каза Московски.По думите му икономическата 
програма на ГЕРБ е базирана на изпълними мерки, а не на популистични обещания. 
«Предвидили сме част от лихвите за минали задължения към държавата да бъдат 
опростявани, защото малкият и среден бизнес са основният двигател на икономиката“, каза 
Ивайло Московски. Според него гражданите на Младост, както и фирмите, ще могат да се 
възползват от националната програма за енергийна ефективност на партия ГЕРБ. Тя 
предвижда държавата изцяло да поеме разходите за саниране на офиси и жилищни блокове. 
Между 50 и 75 % от тези разходи се поемат от ЕС по програма за конкурентоспособност, а 
останалите ще бъдат поети от държавния бюджет. В момента фирми и граждани също могат да 
кандидатстват, но те трябва да участват със собствени средства. По думите на Московски с 
програмата на ПП ГЕРБ фирмите и гражданите ще могат да намалят с до 50 % разходите си за 
топлоенергия. Водачът на листата на 23 МИР пое ангажимент към жителите на Младост да 
съдейства за създаването на елитен колеж в един от най-големите жилищни квартали на 
София.  
 

http://novini.dir.bg/2013/04/22/news13707129.html
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13707321  
Брой думи: 366  
 
 
Резюме: Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб 
на партията Цветан Цветанов посети две шивашки фирми в Хаджидимово. По време на 
срещите бяха обсъдени възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветанов 
акцентира върху необходимостта работодателите да участват активно с проекти по 
европейските програми за конкурентоспособност и енергийна ефективност.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов обясни на Хаджидимово какви пари има в земеделието  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на 
партията Цветан Цветанов посети две шивашки фирми в Хаджидимово. По време на срещите 
бяха обсъдени възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветанов 
акцентира върху необходимостта работодателите да участват активно с проекти по 
европейските програми за конкурентоспособност и енергийна ефективност.  
Той подчерта, че този процес е бил активизиран от министър Делян Добрев, като по 
програмата “Конкурентоспособност” малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона 
лева. “Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на 
социалното министерство. Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да 
обучават новите си кадри в рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение”, 
допълни още Цветанов.  
Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно покачването на пенсионната 
възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са достигнати европейските равнища на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че 
за да има увеличение на детските надбавки и минималната работна заплата е необходимо да 
има ефективно работещо правителство.  
На срещата стана ясно, че в Община Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за 
мащабен благоустройствен проект, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и кандидатите за депутати на ГЕРБ от първи 
многомандатен избирателен район продължи в село Вълкосел, Община Сатовча.  
По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през следващата година цената на 
тютюна, който се отглежда в този регион може да достигне 10 лева.  
“Нашият евродепутат Мария Габриел, която е от Хаджидимово, алармира Европа и направи 
така, че да стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои региони в 
страната ни, включително и във вашия. За новия програмен период 2014 - 2020 година 
правителството на ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор “земеделие” и 
само ново стабилно управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат”, 
каза Цветанов.  
По време на срещата стана ясно, че е по мерките за развитие на селските региони е 
предвидено производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 
1000 лева за период от пет години, като това ще им помогне да си плащат осигуровките.  
BLITZ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13707321
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/22/news13707057.html  
Брой думи: 384  
 
 
Резюме: Иновационият форум “Джон Атанасов“ ще стартира изграждането си през 2014 г.  
София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и 
изобретатели, след като преди няколко месеца подписва на договор с Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: София Тех Парк тръгва виртуално с организиране на събития  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите 
предприемачи и изобретатели, след като преди няколко месеца подписва на договор с 
Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
В рамките на „Софийски фестивал на науката", организиран от Британския съвет на 9-12 май 
т.г., София Тех Парк ще приюти в специално създадена за целта къща-макет изобретението на 
Любомир Янчев и Христо Стоянов - „Домашен иконом". Двамата ученици, които спечелиха 
състезанието "Млади таланти" на МОМН през 2012 г., ще демонстрират как електроуредите в 
дома могат да бъдат задвижвани посредством гласови команди.  
През май София за пръв път ще е домакин на международната среща Balkan Venture Forum 
(21-22 май), в която СТП ще участва като модератор на дискусия за бъдещето на инкубаторите 
като платформа за развитие на нов тип работна среда, в която се осъществява комуникация и 
сътрудничество между наука, бизнес и предприемачество.  
"Темата е особено интересна за нас, тъй като основният фокус на научно-технологичния парк е 
именно инкубаторът, който ще има по-широк профил и ще включва и биотехнологиите", каза 
изпълнителният директор Елица Панайотова.  
На 3-ти юни, по покана на София Тех Парк в България пристига представител на една от най-
интересните стартъп организации в Европа - финландската StartUp Sauna. Лекторът ще вземе 
участие в дискусия на тема „Развитие на стартиращите компании" в рамките на третото 
издание на конференцията за предприемачество и дигитални технологии - Digitalk 2013.  
През юли предстоят още две събития: 3Challenge, организирано от Start It Smart и "Хакадемия", 
което представя интерактивни игри за деца, свързани с използване на технологии и 
програмиране. В първото събитие София Тех Парк ще осигури на победителите в състезанието 
три работни места за три месеца в Бетахаус (споделеното неформално пространство за 
работа, наемано най-често от хора на свободна практика и прохождащи малки фирми).  
"От началото на 2014 г. вече ще сме основен организатор на подобни форуми, а през 2015 г. 
тези събития ще бъдат пренесени в сградата на Иновационния форум "Джон Атанасов", чието 
изграждане ще започне през 2014 г.", каза Елица Панайотова.  
По този начин Технологичният парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане 
на предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда, в рамките на 
предоставения от Министерството на отбраната терен на 4-и км.  
София Тех Парк се осъществява по оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са 
съфинансиране от българската държава.  
Автор: Money.bg  
 

http://novini.dir.bg/2013/04/22/news13707057.html
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13706997  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда 
кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е 
изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35% по ниска от 
сегашната. Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на среща с 
ръководството на торовия завод НЕОХИМ, Димитровград.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Осем международни компании са подали оферти за търсене и 
проучване на газ в блок “Терес”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда 
кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е 
изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35% по ниска от 
сегашната. Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на среща с 
ръководството на торовия завод НЕОХИМ, Димитровград.  
До четири години ще започне добива на газ от блок “Хан Аспарух” в дълбоко Черно море, 
посочи Добрев. Той съобщи, че вече осем международни компании са подали оферти за 
търсене и проучване на газ в блок “Терес” и се очаква до края на май да бъде сключен договор 
с фирмата, която ще проучва. Делян Добрев коментира, че процесът по проучване на Черно 
море е сериозно закъснял, съобщиха от пресцентъра на партията.  
“По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10% и премии за служителите на 
НЕОХИМ”, заяви финансовият директор на завода Тодор Димов.  
“Себестойността на нашата продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, 
синьото гориво е 70 -80 на сто от цената на торовете”, заяви главният изпълнителен директор 
на компанията Димитър Димитров.  
“За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши парите по оперативните програми и 
най-вече програма “Конкурентоспособност”, коментира изпълнителният директор и допълни, 
че с идването си Делян Добрев е активирал програмата и сега торовия завод ще кандидатства 
с няколко проекта.  
BLITZ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13706997
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13705990  
Брой думи: 636  
 
 
Резюме: “Асоциациятая на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си 
за ПП ГЕРБ в предстоящите избори“.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лв. за сектор 
земеделие  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Асоциациятая на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за 
ПП ГЕРБ в предстоящите избори". Това заяви председателя на асоциацията Цветан Филев на 
среща в Хаджидимово със зам.-председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, 
областен координатор на ГЕРБ и втора в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и 
Калин Каменов в Хаджидимово и Сатовча по време на предизборна обиколка в областта. "Не 
искаме да хулим предишните правителства, а да изкажем позитивното, което се случи в 
тютюневия сектор през последните три години със стартирането на реформата в сектора по 
време кабинета Борисов. С помощта на евродепутата Мария Габриел успяхме да възобновим 
българското тютюнопроизводство на европейската карта и да договорим европейско 
финансиране" заяви Цветан Филев.  
На срещата стана ясно, че в Община Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за 
мащабен благоустройствен проект.  
В Хаджидимово Цветанов посети и две шивашки фирми. По време на срещите бяха обсъдени 
възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветан Цветанов акцентира върху 
необходимостта работодателите да участват активно с проекти по европейските програми за 
конкурентоспособност и енергийна ефективност. Той подчерта, че този процес е бил 
активизиран от министър Делян Добрев, като по програмата "Конкурентоспособност" 
малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона лева.  
"Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на 
социалното министерство. Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да 
обучават новите си кадри в рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение" 
допълни още Цветанов.  
Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно покачването на пенсионната 
възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са достигнати европейските равнища на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че 
за да има увеличение на детските надбавки и минималната работна заплата е необходимо да 
има ефективно работещо правителство. "Чрез европейските средства в размер на 32 милиарда 
лева, договорени от правителството на ГЕРБ, във всички сфери на икономиката ще се влеят 
пари, за да се разкрият работни места в малките селища като Хаджидимово" каза още 
Цветанов.  
Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и кандидатите за депутати на ГЕРБ от 1ви 
многомандатен избирателен район продължи в с. Вълкосел, Община Сатовча.  
По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през следващата година цената на 
тютюна, който се отглежда в този регион маже да достигне 10 лева. "Либерализирането на 
режима и махането на обръча от фирми даде възможност цената на тютюна от 3-4 лева за 
килограм сега да се продава за 7 лева. Нещо повече - борим се през 2013-2014г. Тя да стане 10 
лева за килограм. Това бе постигнато с помощта на група депутати, начело с Георги Андонов, 
който и сега е кандидат за депутат във вашия край", заяви пред над 150 работнички Цветан 
Филев, председател на асоциация на тютюнопроизводителите. Всички работнички признаха, че 
се занимават и с тютюнопроизводство и за тях е важно и са благодарни за направеното по 
време на управлението на ГЕРБ. Филев добави, че на тютюнопроизводителите през 
последните четири години бяха изплатени 332 милиона лева референтни пари. "Нашият 
евродепутат Мария Габриел, която е от ХАджидимово, алармира Европа и направи така, че да 
стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои региони в страната ни, 
включително и във вашия. За новия програмен период 2014-2020 година правителството на 
ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор земеделие и само ново стабилно 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13705990
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управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат" каза Цветанов. По 
време на срещата стана ясно, че е по мерките за развитие на селските региони е предвидено 
производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 1000 лева 
за период от пет години. Това ще им помогне да си плащат осигуровките.  
Срещите на Цветан Цветанов продължават в общините Сатовча и Гърмен.  
Източник: News.Blagoevgrad24.bg  
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1066268071  
Брой думи: 384  
 
 
Резюме: София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите 
предприемачи и изобретатели, след като преди няколко месеца подписва на договор с 
Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: София Тех Парк тръгва виртуално с организиране на събития  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите 
предприемачи и изобретатели, след като преди няколко месеца подписва на договор с 
Оперативна програма „Конкурентоспособност".  
В рамките на „Софийски фестивал на науката", организиран от Британския съвет на 9-12 май 
т.г., София Тех Парк ще приюти в специално създадена за целта къща-макет изобретението на 
Любомир Янчев и Христо Стоянов - „Домашен иконом". Двамата ученици, които спечелиха 
състезанието "Млади таланти" на МОМН през 2012 г., ще демонстрират как електроуредите в 
дома могат да бъдат задвижвани посредством гласови команди.  
През май София за пръв път ще е домакин на международната среща Balkan Venture Forum 
(21-22 май), в която СТП ще участва като модератор на дискусия за бъдещето на инкубаторите 
като платформа за развитие на нов тип работна среда, в която се осъществява комуникация и 
сътрудничество между наука, бизнес и предприемачество.  
"Темата е особено интересна за нас, тъй като основният фокус на научно-технологичния парк е 
именно инкубаторът, който ще има по-широк профил и ще включва и биотехнологиите", каза 
изпълнителният директор Елица Панайотова.  
На 3-ти юни, по покана на София Тех Парк в България пристига представител на една от най-
интересните стартъп организации в Европа - финландската StartUp Sauna. Лекторът ще вземе 
участие в дискусия на тема „Развитие на стартиращите компании" в рамките на третото 
издание на конференцията за предприемачество и дигитални технологии - Digitalk 2013.  
През юли предстоят още две събития: 3Challenge, организирано от Start It Smart и "Хакадемия", 
което представя интерактивни игри за деца, свързани с използване на технологии и 
програмиране. В първото събитие София Тех Парк ще осигури на победителите в състезанието 
три работни места за три месеца в Бетахаус (споделеното неформално пространство за 
работа, наемано най-често от хора на свободна практика и прохождащи малки фирми).  
"От началото на 2014 г. вече ще сме основен организатор на подобни форуми, а през 2015 г. 
тези събития ще бъдат пренесени в сградата на Иновационния форум "Джон Атанасов", чието 
изграждане ще започне през 2014 г.", каза Елица Панайотова.  
По този начин Технологичният парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане 
на предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда, в рамките на 
предоставения от Министерството на отбраната терен на 4-и км.  
София Тех Парк се осъществява по оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са 
съфинансиране от българската държава.  
Автор: Money.bg  
 

http://money.ibox.bg/news/id_1066268071


 

 

26 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
3
/2

0
1
3

 

Дата: 22.04.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/sport-
bg_futbol/dobrev_8_chuzhdi_kompanii_imat_oferti_za_prouchvane_na_gaz_v_teres-185370.html  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: Свиленград. "Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от 
около 3 милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали 
на града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 
% по ниска от сегашната". Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на 
среща с ръководството на торовия завод ,,НЕОХИМ'', гр. Димитровград.  
 
Заглавие: Добрев: 8 чужди компании имат оферти за проучване на газ в ,,Терес‘‘  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Свиленград. "Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 
3 милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % 
по ниска от сегашната". Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на 
среща с ръководството на торовия завод ,,НЕОХИМ'', гр. Димитровград.  
"До четири години ще започне добивът на газ от блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море", 
посочи Добрев. Той съобщи, че вече осем международни компании са подали оферти за 
търсене и проучване на газ в блок "Терес" и се очаква до края на май да бъде сключен договор 
с фирмата, която ще проучва. Делян Добрев коментира, че процесът по проучване на Черно 
море е сериозно закъснял.  
",По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии за служителите на 
НЕОХИМ", заяви финансовият директор на завода Тодор Димов.  
"Себестойността на нашата продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, 
синьото гориво е 70 -80 на сто от цената на торовете", заяви главният изпълнителен директор 
на компанията Димитър Димитров. За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши 
парите по оперативните програми и най-вече програма "Конкурентоспособност", коментира 
изпълнителният директор и допълни, че с идването си Делян Добрев е активирал програмата 
и сега торовия завод ще кандидатства с няколко проекта.  
 

http://www.standartnews.com/sport-bg_futbol/dobrev_8_chuzhdi_kompanii_imat_oferti_za_prouchvane_na_gaz_v_teres-185370.html
http://www.standartnews.com/sport-bg_futbol/dobrev_8_chuzhdi_kompanii_imat_oferti_za_prouchvane_na_gaz_v_teres-185370.html


 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
3
/2

0
1
3

 

Дата: 22.04.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/izbori_2013-
novini/moskovski_darzhavata_shte_vazstanovyava_na_izryadnite_firmi_dds_za_7_dni-185398.html  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: София. Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това 
каза водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с 
търговци от столичния кв. Младост.  
 
Заглавие: Московски: Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС за 7 дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това каза 
водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с търговци от 
столичния кв. Младост.  
„Осъзнаваме, че допуснахме някои грешки по време на управлението, но в програмата на ПП 
ГЕРБ сме заложили много ефективни и реални мерки за стимулиране на малките и средните 
предприятия. През следващия програмен период фирмите ще получат над 3 млрд. лв. 
финансиране от ЕС", каза Московски.  
По думите му икономическата програма на ГЕРБ е базирана на изпълними мерки, а не на 
популистични обещания. „Предвидили сме част от лихвите за минали задължения към 
държавата да бъдат опростявани, защото малкият и среден бизнес са основният двигател на 
икономиката", каза Ивайло Московски.  
Според него гражданите на Младост, както и фирмите, ще могат да се възползват от 
националната програма за енергийна ефективност на партия ГЕРБ. Тя предвижда държавата 
изцяло да поеме разходите за саниране на офиси и жилищни блокове. Между 50 и 75 % от тези 
разходи се поемат от ЕС по програма за конкурентоспособност, а останалите ще бъдат 
поети от държавния бюджет. В момента фирми и граждани също могат да кандидатстват, но те 
трябва да участват със собствени средства. По думите на Московски с програмата на ПП ГЕРБ 
фирмите и гражданите ще могат да намалят с до 50 % разходите си за топлоенергия. Водачът 
на листата на 23 МИР пое ангажимент към жителите на Младост да съдейства за създаването 
на елитен колеж в един от най-големите жилищни квартали на София.  
 

http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/moskovski_darzhavata_shte_vazstanovyava_na_izryadnite_firmi_dds_za_7_dni-185398.html
http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/moskovski_darzhavata_shte_vazstanovyava_na_izryadnite_firmi_dds_za_7_dni-185398.html
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/izbori_2013-
novini/tsvetanov_za_noviya_programen_period_gerb_dogovori_nad_2_mlrd_leva_za_zemedelie-
185389.html  
Брой думи: 398  
 
 
Резюме: Хаджидимово. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния 
предизборен щаб на партията Цветан Цветанов посети две шивашки фирми в Хаджидимово.  
 
Заглавие: Цветанов: За новия програмен период ГЕРБ договори над 2 млрд. лева за 
земеделие  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хаджидимово. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния 
предизборен щаб на партията Цветан Цветанов посети две шивашки фирми в Хаджидимово. 
По време на срещите бяха обсъдени възможностите за предприятията от малкия и среден 
бизнес. Цветан Цветанов акцентира върху необходимостта работодателите да участват 
активно с проекти по европейските програми за конкурентоспособност и енергийна 
ефективност. Той подчерта, че този процес е бил активизиран от министър Делян Добрев, като 
по програмата „Конкурентоспособност" малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона 
лева.  
"Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на 
социалното министерство. Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да 
обучават новите си кадри в рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение", 
допълни още Цветанов.  
Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно покачването на пенсионната 
възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са достигнати европейските равнища на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че 
за да има увеличение на детските надбавки и минималната работна заплата е необходимо да 
има ефективно работещо правителство.  
"Чрез европейските средства в размер на 32 милиарда лева, договорени от правителството на 
ГЕРБ, във всички сфери на икономиката ще се влеят пари, за да се разкрият работни места в 
малките селища като Хаджидимово", подчерта Цветанов. На срещата стана ясно, че в Община 
Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за мащабен благоустройствен проект.  
Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и кандидатите за депутати на ГЕРБ от първи 
многомандатен избирателен район продължи в село Вълкосел, Община Сатовча.  
По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през следващата година цената на 
тютюна, който се отглежда в този регион може да достигне 10 лева.  
"Нашият евродепутат Мария Габриел, която е от Хаджидимово, алармира Европа и направи 
така, че да стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои региони в 
страната ни, включително и във вашия. За новия програмен период 2014 - 2020 година 
правителството на ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор земеделие и само 
ново стабилно управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат", каза 
Цветанов.  
По време на срещата стана ясно, че по мерките за развитие на селските региони е предвидено 
производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 1000 лева 
за период от пет години, като това ще им помогне да си плащат осигуровките.  
 

http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_za_noviya_programen_period_gerb_dogovori_nad_2_mlrd_leva_za_zemedelie-185389.html
http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_za_noviya_programen_period_gerb_dogovori_nad_2_mlrd_leva_za_zemedelie-185389.html
http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_za_noviya_programen_period_gerb_dogovori_nad_2_mlrd_leva_za_zemedelie-185389.html
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=659337  
Брой думи: 290  
 
 
Резюме: Хаджидимово. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата на партията за Благоевградска област Цветан Цветанов 
посети две шивашки фирми в Хаджидимово, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пирин. По 
време на срещите бяха обсъдени проблемите и възможностите на предприятиятията от малкия 
и среден бизнес. Цветан Цветанов подчерта, че работодателите трябва да участват активно с 
проекти по европейските програми за "Конкурентносподобност" и "Енергиина ефективност".  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: Достигнати са европейските равнищата на пенсионната 
възраст и тази граница няма да се вдига  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хаджидимово. Зам.-председателят на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата на партията за Благоевградска област Цветан Цветанов 
посети две шивашки фирми в Хаджидимово, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пирин. По 
време на срещите бяха обсъдени проблемите и възможностите на предприятиятията от малкия 
и среден бизнес. Цветан Цветанов подчерта, че работодателите трябва да участват активно с 
проекти по европейските програми за "Конкурентносподобност" и "Енергиина ефективност".  
„Този процес беше активизиран от министът Делян Добрев, като по програмата 
„Конкурентноспособност” малкия и среден бизнес усвои над 600 милиона лева. Цветан 
Цветанов подчерта, че е важно да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез 
програмите на социалното министерство. Обсъжда се възможността при наемането на нови 
хора във фирмите, обучението им в рамките на 3 месеца да се поеме от държавата, като така 
работодателите ще обучат нови кадри, от които имат нужда във фирмите си, а държавата ще 
поеме това обучение. На въпроси на работници и в двата шивашки Цветанов отговори, че са 
достигнати европейските равнищата на пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. 
След запитвания на работници от двата шивашки цеха за това ще продължи ли покачването на 
пенсионната възраст, Цветанов обясни, че са достигнати европейските равнищата на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. За размерите на детските надбавки и 
минималната работна заплата, заместник-председателят на ГЕРБ коментира, че за да има 
такова увеличение е необходимо да има единно и ефективно работещо правителство, което да 
съумее да поправи това, което е разрушавано през последните 20 години. Чрез европейските 
средства в размер на 32 млрд. лева, договорени от правителството на ГЕРБ, във всички сфери 
на икономиката ще сев влеят пари и само така ще могат да се  
разкрият места и в малките населени места, които са в община Хаджидимово.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=659337
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=659441  
Брой думи: 641  
 
 
Резюме: Хаджидимово. „ Асоциациятая на българските тютюнопроизводители открито заявява 
подкрепата си за ПП ГЕРБ в предстоящите избори”, съобщиха от пресцентъра на партията.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор 
земеделие  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Хаджидимово. „ Асоциациятая на българските тютюнопроизводители открито заявява 
подкрепата си за ПП ГЕРБ в предстоящите избори”, съобщиха от пресцентъра на партията. 
Това заяви председателя на асоциацията Цветан Филев на среща в Хаджидимово със зам.-
председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния предизборен щаб и водач на листата 
за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, областен координатор на ГЕРБ и втора 
в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и Калин Каменов в Хаджидимово и 
Сатовча по време на предизборна обиколка в областта. „Не искаме да хулим предишните 
правителства, а да изкажем позитивното, което се случи в тютюневия сектор през последните 
три години със стартирането на реформата в сектора по време кабинета Борисов. С помощта 
на евродепутата Мария Габриел успяхме да възобновим българското тютюнопроизводство на 
европейската карта и да договорим европейско финансиране” заяви Цветан Филев. На срещата 
стана ясно, че в Община Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за мащабен 
благоустройствен проект. В Хаджидимово Цветанов посети и две шивашки фирми. По време на 
срещите бяха обсъдени възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветан 
Цветанов акцентира върху необходимостта работодателите да участват активно с проекти по 
европейските програми за конкурентоспособност и енергийна ефективност. Той подчерта, че 
този процес е бил активизиран от министър Делян Добрев, като по програмата 
„Конкурентоспособност” малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона лева. 
„Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на 
социалното министерство. Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да 
обучават новите си кадри в рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение” 
допълни още Цветанов. Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно 
покачването на пенсионната възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са 
достигнати европейските равнища на пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. 
Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че за да има увеличение на детските надбавки и 
минималната работна заплата е необходимо да има ефективно работещо правителство. „Чрез 
европейските средства в размер на 32 милиарда лева, договорени от правителството на ГЕРБ, 
във всички сфери на икономиката ще се влеят пари, за да се разкрият работни места в малките 
селища като Хаджидимово” каза още Цветанов. Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и 
кандидатите за депутати на ГЕРБ от 1ви многомандатен избирателен район продължи в с. 
Вълкосел, Община Сатовча. По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през 
следващата година цената на тютюна, който се отглежда в този регион маже да достигне 10 
лева. „Либерализирането на режима и махането на обръча от фирми даде възможност цената 
на тютюна от 3-4 лева за килограм сега да се продава за 7 лева. Нещо повече – борим се през 
2013-2014г. Тя да стане 10 лева за килограм. Това бе постигнато с помощта на група депутати, 
начело с Георги Андонов, който и сега е кандидат за депутат във вашия край”, заяви пред над 
150 работнички Цветан Филев, председател на асоциация на тютюнопроизводителите. Всички 
работнички признаха, че се занимават и с тютюнопроизводство и за тях е важно и са 
благодарни за направеното по време на управлението на ГЕРБ. Филев добави, че на 
тютюнопроизводителите през последните четири години бяха изплатени 332 милиона лева 
референтни пари. „Нашият евродепутат Мария Габриел, която е от ХАджидимово, алармира 
Европа и направи така, че да стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои 
региони в страната ни, включително и във вашия. За новия програмен период 2014-2020 година 
правителството на ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор земеделие и само 
ново стабилно управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат” каза 
Цветанов. По време на срещата стана ясно, че е по мерките за развитие на селските региони е 
предвидено производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=659441
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1000 лева за период от пет години. Това ще им помогне да си плащат осигуровките. Срещите 
на Цветан Цветанов продължават в общините Сатовча и Гърмен.  
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=659484  
Брой думи: 456  
 
 
Резюме: Бургас. „Необходимо е да се търси баланс и да не се стига до крайности по въпроса 
със забраната за тютюнопушенето. Моето категорично мнение е, че всеки човек трябва да има 
право на избор, но трябва и да се мисли и за развитието и интересите на бизнеса.  
 
Заглавие: Димитър Бойчев: Работим за развитието на бизнеса и търсим баланс в 
решаването на проблема с пушенето  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бургас. „Необходимо е да се търси баланс и да не се стига до крайности по въпроса със 
забраната за тютюнопушенето. Моето категорично мнение е, че всеки човек трябва да има 
право на избор, но трябва и да се мисли и за развитието и интересите на бизнеса. Чухме 
обещанията на лидера на БСП Сергей Станишев, който заяви, че ще върне тютюнопушенето на 
закрито. Като член на парламентарната комисия за икономическа политика, енергетика и 
туризъм бях и един от вносителите на поправките в Закона за туризма, с които се целеше 
разделение на залите за пушачи и непушачи в заведенията. При гласуването в комисията 
обаче от БСП гласуваха против поправките, с което за пореден път показват, че разчитат само 
на популистки изказвания по време на кампанията си”. Това заяви областният лидер на ГЕРБ и 
кандидат за народен представител Димитър Бойчев по време на среща с представители на 
ресторантьорския бранш в Бургас. На нея присъстваха и останалите кандидати за народните 
представители от листата на ГЕРБ-Бургас, както и общински съветници от партията.  
Димитър Бойчев коментира още, че е напълно възможно да се мисли в посока промени на 
Закона на туризма, свързани с тютюнопушенето, ако те срещнат силна обществена подкрепа и 
всички заинтересовани страни се обединят около тази идея. Една от конкретните насоки е 
повече структури да контролират нарушителите при евентуално връщане на стария режим с 
разделение на зали на пушачи и непушачи.  
Водачът на листата Ивелина Василева коментира, че един от основните акценти в програмата 
на ГЕРБ е насочена към представителите на малкия и средния бизнес. „От изключително 
значение е въвеждането на електронното правителство и електронните услуги, които много ще 
облекчат бизнеса и ще доведе до намаляване на административните срокове, процедури и 
регулаторни режими. За вас е важно да насочите усилията си към кандидатстване по 
оперативни програми за развитие на малък и среден бизнес, такава е ОП 
„Конкурентноспособност”. Безвъзмездно се финансират и дейности, свързани с енергийната 
ефективност. За следващия програмен период българският бизнес ще бъде подпомогнат с 3 
млрд. лв. С осъществяване на мащабните проекти за Морската гара в Бургас и изграждането на 
спортна зала „Арена” в к-с „Изгрев” ще се даде и сериозен тласък на вашия бранш, ще се 
разшири териториалния обхват на услугите ви”, сподели Ивелина Василева.  
По време на срещата представителите на ресторантьорския бранш в Бургас обсъдиха най-
важните за тях проблеми, свързани със социалните осигуровки и с работата на временната 
общинска комисия по член 56 за преместваеми обекти. Друга тема, която присъстващите 
дискутираха, бе тази за проверките на заведенията и обектите. Един от предложенията, 
разработени в програмата на ГЕРБ контролните органи да извършват в един ден всички 
необходими проверки на обектите. Всички участници в срещата се обединиха около идеята, че 
подобни срещи за полезни за бизнеса и е важно той да се развива в условия на диалог и 
прозрачност.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=659484
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/195366  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: В програмата на ГЕРБ сме заложили ефективни мерки за стимулиране на малките и 
средните фирми, обясни той  
Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни.  
 
Заглавие: Ивайло Московски обеща: Държавата ще възстановява на изрядните фирми 
ДДС за 7 дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В програмата на ГЕРБ сме заложили ефективни мерки за стимулиране на малките и 
средните фирми, обясни той  
Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това каза водачът на 
листата на ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с търговци от столичния кв. 
“Младост”. “Осъзнаваме, че допуснахме някои грешки по време на управлението, но в 
програмата на ГЕРБ сме заложили много ефективни и реални мерки за стимулиране на 
малките и средните предприятия. През следващия програмен период фирмите ще получат над 
3 млрд. лв. финансиране от ЕС“, каза Московски.По думите му, икономическата програма на 
ГЕРБ е базирана на изпълними мерки, а не на популистични обещания. “Предвидили сме част 
от лихвите за минали задължения към държавата да бъдат опростявани, защото малкият и 
среден бизнес са основният двигател на икономиката“, каза Ивайло Московски. Според него, 
гражданите на “Младост”, както и фирмите, ще могат да се възползват от националната 
програма за енергийна ефективност на партия ГЕРБ. Тя предвижда държавата изцяло да поеме 
разходите за саниране на офиси и жилищни блокове.  
Между 50 и 75% от тези разходи се поемат от ЕС по програма “Конкурентоспособност”, а 
останалите ще бъдат поети от държавния бюджет. В момента фирми и граждани също могат да 
кандидатстват, но те трябва да участват със собствени средства. По думите на Московски, с 
програмата на ГЕРБ фирмите и гражданите ще могат да намалят с до 50% разходите си за 
топлоенергия. Водачът на листата на 23 МИР пое ангажимент към жителите на “Младост” да 
съдейства за създаването на елитен колеж в един от най-големите жилищни квартали на 
София.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/195366
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/195355  
Брой думи: 377  
 
 
Резюме: “Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса”, изтъкна той  
Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на 
партията Цветан Цветанов посети две шивашки фирми в Хаджидимово.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов обясни на Хаджидимово какви пари има в земеделието  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: “Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса”, изтъкна той  
Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на 
партията Цветан Цветанов посети две шивашки фирми в Хаджидимово. По време на срещите 
бяха обсъдени възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветанов 
акцентира върху необходимостта работодателите да участват активно с проекти по 
европейските програми за конкурентоспособност и енергийна ефективност. Той подчерта, че 
този процес е бил активизиран от министър Делян Добрев, като по програмата 
“Конкурентоспособност” малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона лева. 
“Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на 
социалното министерство. Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да 
обучават новите си кадри в рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение”, 
допълни още Цветанов.  
Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно покачването на пенсионната 
възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са достигнати европейските равнища на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че 
за да има увеличение на детските надбавки и минималната работна заплата е необходимо да 
има ефективно работещо правителство.  
На срещата стана ясно, че в Община Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за 
мащабен благоустройствен проект, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и кандидатите за депутати на ГЕРБ от първи 
многомандатен избирателен район продължи в село Вълкосел, Община Сатовча.  
По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през следващата година цената на 
тютюна, който се отглежда в този регион може да достигне 10 лева.  
“Нашият евродепутат Мария Габриел, която е от Хаджидимово, алармира Европа и направи 
така, че да стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои региони в 
страната ни, включително и във вашия. За новия програмен период 2014 - 2020 година 
правителството на ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор “земеделие” и 
само ново стабилно управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат”, 
каза Цветанов.  
По време на срещата стана ясно, че е по мерките за развитие на селските региони е 
предвидено производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 
1000 лева за период от пет години, като това ще им помогне да си плащат осигуровките.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/195355
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/195343  
Брой думи: 249  
 
 
Резюме: Добивът може да почне до 3 години, а цената на газа да падне с 35%  
Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда кубика, 
чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е изцяло 
газифициран за над тридесет години.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Осем международни компании са подали оферти за търсене и 
проучване на газ в блок “Терес”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Добивът може да почне до 3 години, а цената на газа да падне с 35%  
Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда кубика, 
чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е изцяло 
газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35% по ниска от сегашната. 
Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на среща с ръководството на 
торовия завод НЕОХИМ, Димитровград. До четири години ще започне добива на газ от блок 
“Хан Аспарух” в дълбоко Черно море, посочи Добрев. Той съобщи, че вече осем международни 
компании са подали оферти за търсене и проучване на газ в блок “Терес” и се очаква до края 
на май да бъде сключен договор с фирмата, която ще проучва. Делян Добрев коментира, че 
процесът по проучване на Черно море е сериозно закъснял, съобщиха от пресцентъра на 
партията.  
“По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10% и премии за служителите на 
НЕОХИМ”, заяви финансовият директор на завода Тодор Димов.  
“Себестойността на нашата продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, 
синьото гориво е 70 -80 на сто от цената на торовете”, заяви главният изпълнителен директор 
на компанията Димитър Димитров.  
“За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши парите по оперативните програми и 
най-вече програма “Конкурентоспособност”, коментира изпълнителният директор и допълни, 
че с идването си Делян Добрев е активирал програмата и сега торовия завод ще кандидатства 
с няколко проекта.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/195343
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1357604  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: /KРОСС/ ,,Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % 
по ниска от сегашната".  
 
Заглавие: Добрев: Осем международни компании са подали оферти за търсене и 
проучване на газ в блок ,,Терес‘‘  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /KРОСС/ ,,Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % 
по ниска от сегашната". Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на 
среща с ръководството на торовия завод ,,НЕОХИМ‘‘, гр. Димитровград. До четири години ще 
започне добива на газ от блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море, посочи Добрев. Той 
съобщи, че вече осем международни компании са подали оферти за търсене и проучване на 
газ в блок ,,Терес‘‘ и се очаква до края на май да бъде сключен договор с фирмата, която ще 
проучва. Делян Добрев коментира, че процесът по проучване на Черно море е сериозно 
закъснял.  
,,По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии за служителите на 
НЕОХИМ‘‘, заяви финансовият директор на завода Тодор Димов. ,,Себестойността на нашата 
продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, синьото гориво е 70 -80 на сто от 
цената на торовете", заяви главният изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров. 
За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши парите по оперативните програми и 
най-вече програма "Конкурентоспособност", коментира изпълнителният директор и допълни, 
че с идването си Делян Добрев е активирал програмата и сега торовия завод ще кандидатства 
с няколко проекта.  
 

http://www.cross.bg/1357604


 

 

37 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
3
/2

0
1
3

 

Дата: 22.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1357620  
Брой думи: 246  
 
 
Резюме: /КРОСС/Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това 
каза водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с 
търговци от столичния кв. Младост.  
 
Заглавие: Ивайло Московски: Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС за 7 
дни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/Държавата ще възстановява на изрядните фирми ДДС в срок до 7 дни. Това 
каза водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски, по време на среща с 
търговци от столичния кв. Младост. „Осъзнаваме, че допуснахме някои грешки по време на 
управлението, но в програмата на ПП ГЕРБ сме заложили много ефективни и реални мерки за 
стимулиране на малките и средните предприятия. През следващия програмен период фирмите 
ще получат над 3 млрд. лв. финансиране от ЕС", каза Московски.  
По думите му икономическата програма на ГЕРБ е базирана на изпълними мерки, а не на 
популистични обещания. „Предвидили сме част от лихвите за минали задължения към 
държавата да бъдат опростявани, защото малкият и среден бизнес са основният двигател на 
икономиката", каза Ивайло Московски. Според него гражданите на Младост, както и фирмите, 
ще могат да се възползват от националната програма за енергийна ефективност на партия 
ГЕРБ. Тя предвижда държавата изцяло да поеме разходите за саниране на офиси и жилищни 
блокове. Между 50 и 75 % от тези разходи се поемат от ЕС по програма за 
конкурентоспособност, а останалите ще бъдат поети от държавния бюджет. В момента 
фирми и граждани също могат да кандидатстват, но те трябва да участват със собствени 
средства. По думите на Московски с програмата на ПП ГЕРБ фирмите и гражданите ще могат 
да намалят с до 50 % разходите си за топлоенергия. Водачът на листата на 23 МИР пое 
ангажимент към жителите на Младост да съдейства за създаването на елитен колеж в един от 
най-големите  
 

http://www.cross.bg/1357620
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=606450  
Брой думи: 213  
 
 
Резюме: Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда 
кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е 
изцяло газифициран за над 30 години. Това обясни водачът на листата на ГЕРБ за област 
Хасково и бивш икономически министър Делян Добрев на среща с ръководството на торов 
завод в Димитровград.  
 
Заглавие: Осем международни компании искат да търсят газ в блок "Терес"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда 
кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е 
изцяло газифициран за над 30 години. Това обясни водачът на листата на ГЕРБ за област 
Хасково и бивш икономически министър Делян Добрев на среща с ръководството на торов 
завод в Димитровград.  
По думите му цената на добития край Свиленград газ ще е с 35% по ниска от сегашната.  
До 4 години пък щял да започне добивът на газ от блок „Хан Аспарух” в дълбоко Черно море, 
информира още Добрев и добави, че 8 международни компании са подали оферти за търсене и 
проучване на синьо гориво в блок "Терес". Очаквало се до края на май да бъде сключен 
договор с фирмата, която ще проучва.  
Според Делян Добрев процесът по проучване на Черно море е сериозно закъснял.  
От ръководството на завода в Димитровград посочиха, че по-ниската цена на газа е позволила 
увеличение на заплатите с 10% и премии за служителите.  
„Себестойността на нашата продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, 
синьото гориво е 70-80 на сто от цената на торовете”, заяви директорът на компанията Димитър 
Димитров и оцени като значителен напредък „отпушването” на парите по ОП 
„Конкурентоспособност”, станало през мандата на ГЕРБ.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=606450
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.technews.bg  
Връзка: http://technews.bg/article-40383.html  
Брой думи: 391  
 
 
Резюме: Таланти ще демонстрират управление на електроуреди с глас  
София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и 
изобретатели, след като преди няколко месеца подписва на договор с Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: София Тех Парк ще подкрепи млади предприемачи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Таланти ще демонстрират управление на електроуреди с глас  
София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и 
изобретатели, след като преди няколко месеца подписва на договор с Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“.  
В рамките на „Софийски фестивал на науката“, организиран от Британския съвет на 9-12 май 
т.г., София Тех Парк ще приюти в специално създадена за целта къща-макет изобретението на 
Любомир Янчев и Христо Стоянов – „Домашен иконом“. Двамата ученици, които спечелиха 
състезанието “Млади таланти” на МОМН през 2012 г., ще демонстрират как електроуредите в 
дома могат да бъдат задвижвани посредством гласови команди .  
През май София за пръв път ще е домакин на международната среща Balkan Venture Forum 
(21-22 май), в която СТП ще участва като модератор на дискусия за бъдещето на инкубаторите 
като платформа за развитие на нов тип работна среда, в която се осъществява комуникация и 
сътрудничество между наука, бизнес и предприемачество.  
“Темата е особено интересна за нас, тъй като основният фокус на научно-технологичния парк е 
именно инкубаторът, който ще има по-широк профил и ще включва и биотехнологиите”, каза 
изпълнителният директор Елица Панайотова.  
На 3-ти юни, по покана на София Тех Парк в България пристига представител на една от най-
интересните стартъп организации в Европа – финландската StartUp Sauna. Лекторът ще вземе 
участие в дискусия на тема „Развитие на стартиращите компании в рамките на третото издание 
на конференцията за предприемачество и дигитални технологии – Digitalk 2013.  
През юли предстоят още две събития: 3Challenge, организирано от Start It Smart и “Хакадемия”, 
което представя интерактивни игри за деца, свързани с използване на технологии и 
програмиране. В първото събитие София Тех Парк ще осигури на победителите в състезанието 
три работни места за три месеца в Бетахаус (споделеното неформално пространство за 
работа, наемано най-често от хора на свободна практика и прохождащи малки фирми).  
“От началото на 2014 г. вече ще сме основен организатор на подобни форуми, а през 2015 г. 
тези събития ще бъдат пренесени в сградата на Иновационния форум “Джон Атанасов”, чието 
изграждане ще започне през 2014 г.”, каза Елица Панайотова.  
По този начин Технологичният парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане 
на предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда, в рамките на 
предоставения от Министерството на отбраната терен на 4-и км.  
София Тех Парк се осъществява по оперативна програма “Конкурентоспособност”. 
Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са 
съфинансиране от българската държава.  
 

http://technews.bg/article-40383.html
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1937128  
Брой думи: 556  
 
 
Резюме: "Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % 
по ниска от сегашната".  
 
Заглавие: Добрев: 8 международни компании са подали оферти за търсене и проучване 
на газ в блок "Терес‘‘  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда 
кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е 
изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % по ниска от 
сегашната".  
Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на среща с ръководството на 
торовия завод "НЕОХИМ", Димитровград, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
До четири години ще започне добива на газ от блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море, 
посочи Добрев.  
Той съобщи, че вече осем международни компании са подали оферти за търсене и проучване 
на газ в блок "Терес" и се очаква до края на май да бъде сключен договор с фирмата, която ще 
проучва.  
Делян Добрев коментира, че процесът по проучване на Черно море е сериозно закъснял.  
,,По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии за служителите на 
НЕОХИМ‘‘, заяви финансовият директор на завода Тодор Димов. ,,Себестойността на нашата 
продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, синьото гориво е 70 -80 на сто от 
цената на торовете", заяви главният изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров.  
За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши парите по оперативните програми и 
най-вече програма "Конкурентоспособност", коментира изпълнителният директор и допълни, 
че с идването си Делян Добрев е активирал програмата и сега торовия завод ще кандидатства 
с няколко проекта.  
Лиляна Павлова: Варна може да има рибна борсаВарна може да има рибна борса. В момента 
такава не е предвидена в Общия устройствен план, но няма проблем да бъде направена 
промяна. Финансиране за изграждането й може да бъде осигурено от програмата „Джесика", 
която предлага нисколихвено кредитиране под пазарните нива.  
Това обяви Лиляна Павлова по време на среща с рибари, на която бяха и кандидатите за 
народни представители от водената от нея листа на ГЕРБ - Варна - Иван Портних, Пламен 
Манушев, Емил Радев, Николай Апостолов и др, съобщиха от пресцентъра на партията.  
„Важно е по Северното Черноморие да подкрепим изграждането на рибарски пристанища, 
включително и като използваме възможностите на програмата за рибарство и аквакултури", 
допълни Павлова.  
Тя застана зад искането на бранша за изваждане на рибарските лодки от корабните регистри. 
Очакваме справедливо решение относно скандалната заменка на Траката, извършена по 
времето на Тройната коалиция, която ощетява местните рибари, каза Павлова. Пламен 
Манушев уточни, че сагата се точи от 2009 г. и в момента се очаква решение на трета съдебна 
инстанция.  
Лиляна Павлова напомни и за друга скандална сделка от региона, ощетила държавата с около 
300 млн. лв. - за Камчийски пясъци. „По време на управлението на ГЕРБ успяхме да подготвим 
всички нормативни документи за разваляне на заменките, както искат и европейските ни 
партньори. Надявам се това да стане факт при едно бъдещо наше управление", добави Емил 
Радев. Той разясни много подробно юридическите казуси, поставени от рибарите.  
"Община Аврен трябва да си върне собствеността върху земята, където е разположено 
рибарското селище край Камчия, за да може да облагороди района по европейски програми", 
заяви Емил Радев.  
Програмата за рибарство и аквакултури финансира до 100 % общински проекти и до 60% 
проекти на частни сдружения или търговци, но е важно да бъдат узаконени лодкостоянките. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1937128
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Към момента това може да стане чрез наемни договори, учредяване право на ползване или 
концесия, стана ясно още от думите на кандидата за народен представител от ГЕРБ.  
24 часа онлайн  
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1936600  
Брой думи: 1735  
 
 
Резюме: С министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев разговаря 
Марияна Бойкова  
- 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 сивито си, че е бил министър. Струва ли си?  
 
Заглавие: Асен Василев: Номерът със свръхпечалби в енергетиката няма да мине  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна Бойкова  
Текст: С министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев разговаря Марияна 
Бойкова  
- 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 сивито 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 по-
смело. 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 
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 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1936600
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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 
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 
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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 5-
6 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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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1936609  
Брой думи: 2402  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: От 3 до 7% лихва по кредити за малкия и средния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор: София Терзийска  
Текст: 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 по-
ниски 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. Не се отпускат кредити за фирми, 
заети в селското, горското и рибното стопанство, както и с дейности, свързани с въгледобив, 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1936609
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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 попълните 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 7-
10 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.  
Европейският инвестиционен фонд следи да не се финансират едни и същи фирми 
Eвропейският 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".  
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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.  
Търговците търсят най-много заеми за оборотни нужди 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 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".  
Банките 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 (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.  
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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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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1937150  
Брой думи: 553  
 
 
Резюме: "Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % 
по ниска от сегашната".  
 
Заглавие: Добрев: 8 международни компании имат оферти за търсене и проучване на газ 
в блок "Терес‘‘  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 милиарда 
кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града, който е 
изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития газ ще е с 35 % по ниска от 
сегашната".  
Това заяви водачът на листата за област Хасково Делян Добрев на среща с ръководството на 
торовия завод "НЕОХИМ", Димитровград, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
До четири години ще започне добива на газ от блок "Хан Аспарух" в дълбоко Черно море, 
посочи Добрев.  
Той съобщи, че вече осем международни компании са подали оферти за търсене и проучване 
на газ в блок "Терес" и се очаква до края на май да бъде сключен договор с фирмата, която ще 
проучва.  
Делян Добрев коментира, че процесът по проучване на Черно море е сериозно закъснял.  
,,По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии за служителите на 
НЕОХИМ‘‘, заяви финансовият директор на завода Тодор Димов. ,,Себестойността на нашата 
продукция се очаква да бъде снижена с новите, по-ниски цени, синьото гориво е 70 -80 на сто от 
цената на торовете", заяви главният изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров.  
За нас бе много важно, че правителството на ГЕРБ отпуши парите по оперативните програми и 
най-вече програма "Конкурентоспособност", коментира изпълнителният директор и допълни, 
че с идването си Делян Добрев е активирал програмата и сега торовия завод ще кандидатства 
с няколко проекта.  
Лиляна Павлова: Варна може да има рибна борсаВарна може да има рибна борса. В момента 
такава не е предвидена в Общия устройствен план, но няма проблем да бъде направена 
промяна. Финансиране за изграждането й може да бъде осигурено от програмата „Джесика", 
която предлага нисколихвено кредитиране под пазарните нива.  
Това обяви Лиляна Павлова по време на среща с рибари, на която бяха и кандидатите за 
народни представители от водената от нея листа на ГЕРБ - Варна - Иван Портних, Пламен 
Манушев, Емил Радев, Николай Апостолов и др, съобщиха от пресцентъра на партията.  
„Важно е по Северното Черноморие да подкрепим изграждането на рибарски пристанища, 
включително и като използваме възможностите на програмата за рибарство и аквакултури", 
допълни Павлова.  
Тя застана зад искането на бранша за изваждане на рибарските лодки от корабните регистри. 
Очакваме справедливо решение относно скандалната заменка на Траката, извършена по 
времето на Тройната коалиция, която ощетява местните рибари, каза Павлова. Пламен 
Манушев уточни, че сагата се точи от 2009 г. и в момента се очаква решение на трета съдебна 
инстанция.  
Лиляна Павлова напомни и за друга скандална сделка от региона, ощетила държавата с около 
300 млн. лв. - за Камчийски пясъци. „По време на управлението на ГЕРБ успяхме да подготвим 
всички нормативни документи за разваляне на заменките, както искат и европейските ни 
партньори. Надявам се това да стане факт при едно бъдещо наше управление", добави Емил 
Радев. Той разясни много подробно юридическите казуси, поставени от рибарите.  
"Община Аврен трябва да си върне собствеността върху земята, където е разположено 
рибарското селище край Камчия, за да може да облагороди района по европейски програми", 
заяви Емил Радев.  
Програмата за рибарство и аквакултури финансира до 100 % общински проекти и до 60% 
проекти на частни сдружения или търговци, но е важно да бъдат узаконени лодкостоянките. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1937150
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Към момента това може да стане чрез наемни договори, учредяване право на ползване или 
концесия, стана ясно още от думите на кандидата за народен представител от ГЕРБ.  
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2046620  
Брой думи: 472  
 
 
Резюме: До няколко месеца ще приключат градоустройствените процедури за терена на 
"Научно-технологичен 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.  
 
Заглавие: "София тех парк" - мястото за среща на бизнеса и науката  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До няколко месеца ще приключат градоустройствените процедури за терена на "Научно-
технологичен 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 
университети 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 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 приложно-
изследователски лаборатории, бизнес инкубатор, лекционни помещения, пространство за 
демонстрации на нови технологии и офисни площи.  
Научна инфраструктура: Предвиждат се компютърна лабораторияза 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.  
Бизнес инкубатор: В негоще бъдат настанени перспективни млади и стартиращи български 
екипи и фирми, които ще разработват продукти и услуги. Тук ще се разположат и работните 
офиси науправляващите фондовете по програмаJEREMIЕ 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.  

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2046620
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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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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.blagoevgrad24.bg  
Връзка: http://news.blagoevgrad24.bg/428788.html  
Брой думи: 636  
 
 
Резюме: "Асоциациятая на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си 
за ПП ГЕРБ в предстоящите избори". Това заяви председателя на асоциацията Цветан Филев 
на среща в Хаджидимово със зам.-председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, 
областен координатор на ГЕРБ и втора в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и 
Калин Каменов в Хаджидимово и Сатовча по време на предизборна обиколка в областта.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лв. за сектор 
земеделие  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Асоциациятая на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за 
ПП ГЕРБ в предстоящите избори". Това заяви председателя на асоциацията Цветан Филев на 
среща в Хаджидимово със зам.-председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, 
областен координатор на ГЕРБ и втора в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и 
Калин Каменов в Хаджидимово и Сатовча по време на предизборна обиколка в областта. "Не 
искаме да хулим предишните правителства, а да изкажем позитивното, което се случи в 
тютюневия сектор през последните три години със стартирането на реформата в сектора по 
време кабинета Борисов. С помощта на евродепутата Мария Габриел успяхме да възобновим 
българското тютюнопроизводство на европейската карта и да договорим европейско 
финансиране" заяви Цветан Филев.  
На срещата стана ясно, че в Община Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за 
мащабен благоустройствен проект.  
В Хаджидимово Цветанов посети и две шивашки фирми. По време на срещите бяха обсъдени 
възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветан Цветанов акцентира върху 
необходимостта работодателите да участват активно с проекти по европейските програми за 
конкурентоспособност и енергийна ефективност. Той подчерта, че този процес е бил 
активизиран от министър Делян Добрев, като по програмата "Конкурентоспособност" 
малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона лева.  
"Необходимо е да се засили партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на 
социалното министерство. Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да 
обучават новите си кадри в рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение" 
допълни още Цветанов.  
Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно покачването на пенсионната 
възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са достигнати европейските равнища на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че 
за да има увеличение на детските надбавки и минималната работна заплата е необходимо да 
има ефективно работещо правителство. "Чрез европейските средства в размер на 32 милиарда 
лева, договорени от правителството на ГЕРБ, във всички сфери на икономиката ще се влеят 
пари, за да се разкрият работни места в малките селища като Хаджидимово" каза още 
Цветанов.  
Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и кандидатите за депутати на ГЕРБ от 1ви 
многомандатен избирателен район продължи в с. Вълкосел, Община Сатовча.  
По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през следващата година цената на 
тютюна, който се отглежда в този регион маже да достигне 10 лева. "Либерализирането на 
режима и махането на обръча от фирми даде възможност цената на тютюна от 3-4 лева за 
килограм сега да се продава за 7 лева. Нещо повече - борим се през 2013-2014г. Тя да стане 10 
лева за килограм. Това бе постигнато с помощта на група депутати, начело с Георги Андонов, 
който и сега е кандидат за депутат във вашия край", заяви пред над 150 работнички Цветан 
Филев, председател на асоциация на тютюнопроизводителите. Всички работнички признаха, че 
се занимават и с тютюнопроизводство и за тях е важно и са благодарни за направеното по 
време на управлението на ГЕРБ. Филев добави, че на тютюнопроизводителите през 
последните четири години бяха изплатени 332 милиона лева референтни пари. "Нашият 

http://news.blagoevgrad24.bg/428788.html
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евродепутат Мария Габриел, която е от ХАджидимово, алармира Европа и направи така, че да 
стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои региони в страната ни, 
включително и във вашия. За новия програмен период 2014-2020 година правителството на 
ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор земеделие и само ново стабилно 
управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат" каза Цветанов. По 
време на срещата стана ясно, че е по мерките за развитие на селските региони е предвидено 
производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 1000 лева 
за период от пет години. Това ще им помогне да си плащат осигуровките.  
Срещите на Цветан Цветанов продължават в общините Сатовча и Гърмен.  
Източник: News.Blagoevgrad24.bg  
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.haskovo.net  
Връзка: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=23802&Itemid=2  
Брой думи: 343  
 
 
Резюме: По-ниската цена на природния газ позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии 
за Великден в торовия гигант "Неохим" – Димитровград.  
 
Заглавие: По-евтиният газ доведе до увеличаване на заплати и премии  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По-ниската цена на природния газ позволи увеличение на заплатите с 10 % и премии за 
Великден в торовия гигант "Неохим" – Димитровград. Това стана ясно на среща на 
ръководството на комбината и кандидати на ГЕРБ за народни представители.  
Имаме много добри контакти с бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който винаги е бил съпричастен с проблемите на бизнеса, подчерта 
изпълнителния директор на "Неохим" Димитър Димитров.  
Двете намаления на цената на природния газ от 1 януари и от 1 април се отразиха 
положително на нашия бизнес, а себестойността на продукцията се очаква да бъде понижена, 
което ще е в полза на земеделските стопани, обясниха от ръководството на торовия гигант. 
Важно по времето на правителството на ГЕРБ беше и "отпущането" на програма 
"Конкурентоспособност", допълни председателят на борда на директорите Димчо Георгиев. 
Той сподели, че преди две години компанията е имала проект по тази програма, но не е успяла 
да го реализира заради забавянето й. Георгиев подчерта, че с идването си Делян Добрев е 
активирал програмата и сега торовия завод ще кандидатства с няколко проекта.  
"Договорът за доставката на газ от "Газпром" без посредници доведе до понижаване на цената 
с 22% и е първият с по-ниска ставка", коментира Делян Добрев. Той припомни, че до няколко 
години цената на природния газ ще падне с около 35% заради очакваните добри находища на 
българска територия. "От блок "Хан Аспарух" в Черно море очакване достатъчно газ за 30 
години напред, а до месец ще стартира и процедурата за блок "Терес", където участват 8 
международни фирми", допълни водачът на листата за Хасково.  
Добрев уточни, че цената на синьото гориво е важна не само за торовите заводи, а и за 
фармацевтичните фирми, а така също влияе на цената на топло и електроенергията. "В 
регионален план край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3 
милиарда кубика, чиито добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на 
града, който е изцяло газифициран за над тридесет години. Цената на добития там газ ще е с 
35 % по ниска от сегашната", каза още Делян Добрев.  
 

http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=23802&Itemid=2


 

 

56 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
3
/2

0
1
3

 

Дата: 22.04.2013  
Източник: www.e-79.com  
Връзка: http://www.e-79.com/news-63239.html  
Брой думи: 637  
 
 
Резюме: Асоциацията на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за 
ПП ГЕРБ в предстоящите избори. Това заяви председателят на асоциацията Цветан Филев на 
среща в Хаджидимово със зам.-председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, 
областен координатор на ГЕРБ и втора в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и 
Калин Каменов в Хаджидимово и Сатовча по време на предизборна обиколка в областта.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор 
земеделие  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Асоциацията на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за 
ПП ГЕРБ в предстоящите избори. Това заяви председателят на асоциацията Цветан Филев на 
среща в Хаджидимово със зам.-председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, 
областен координатор на ГЕРБ и втора в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и 
Калин Каменов в Хаджидимово и Сатовча по време на предизборна обиколка в областта.  
„Не искаме да хулим предишните правителства, а да изкажем позитивното, което се случи в 
тютюневия сектор през последните три години със стартирането на реформата в сектора по 
време кабинета Борисов. С помощта на евродепутата Мария Габриел успяхме да възобновим 
българското тютюнопроизводство на европейската карта и да договорим европейско 
финансиране”, заяви Цветан Филев.  
На срещата стана ясно, че в община Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за 
мащабен благоустройствен проект.  
В Хаджидимово Цветанов посети и две шивашки фирми. По време на срещите бяха обсъдени 
възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветан Цветанов акцентира върху 
необходимостта работодателите да участват активно с проекти по европейските програми за 
конкурентоспособност и енергийна ефективност. Той подчерта, че този процес е бил 
активизиран от министър Делян Добрев, като по програмата „Конкурентоспособност” 
малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона лева. „Необходимо е да се засили 
партньорството на държавата и бизнеса, чрез програмите на социалното министерство. 
Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да обучават новите си кадри в 
рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение”, допълни още Цветанов.  
Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно покачването на пенсионната 
възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са достигнати европейските равнища на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че 
за да има увеличение на детските надбавки и минималната работна заплата е необходимо да 
има ефективно работещо правителство. „Чрез европейските средства в размер на 32 милиарда 
лева, договорени от правителството на ГЕРБ, във всички сфери на икономиката ще се влеят 
пари, за да се разкрият работни места в малките селища като Хаджидимово”, каза още 
Цветанов.  
Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и кандидатите за депутати на ГЕРБ от 1-ви 
многомандатен избирателен район продължи в с. Вълкосел, Община Сатовча.  
По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през следващата година цената на 
тютюна, който се отглежда в този регион маже да достигне 10 лева. „Либерализирането на 
режима и махането на обръча от фирми даде възможност цената на тютюна от 3-4 лева за 
килограм сега да се продава за 7 лева. Нещо повече борим се през 2013-2014г. тя да стане 10 
лева за килограм. Това бе постигнато с помощта на група депутати, начело с Георги Андонов, 
който и сега е кандидат за депутат във вашия край”, заяви пред над 150 работнички Цветан 
Филев, председател на асоциация на тютюнопроизводителите. Всички работнички признаха, че 
се занимават и с тютюнопроизводство и за тях е важно. Те заявиха, че са благодарни за 
направеното по време на управлението на ГЕРБ. Филев добави, че на тютюнопроизводителите 
през последните четири години бяха изплатени 332 милиона лева референтни пари. „Нашият 
евродепутат Мария Габриел, която е от Хаджидимово, алармира Европа и направи така, че да 

http://www.e-79.com/news-63239.html
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стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои региони в страната ни, 
включително и във вашия. За новия програмен период 2014-2020 година правителството на 
ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор земеделие и само ново стабилно 
управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат”, каза Цветанов.  
По време на срещата стана ясно, че е по мерките за развитие на селските региони е 
предвидено производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 
1000 лева за период от пет години. Това ще им помогне да си плащат осигуровките.  
Срещите на Цветан Цветанов продължават в общините Сатовча и Гърмен.  
E79 News  
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/politika/cvetan-cvetanov-gerb-dogovori-dopulnitelno-nad-2-mlrd-leva-
za_36937/  
Брой думи: 635  
 
 
Резюме: „Асоциацията на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за 
ПП ГЕРБ в предстоящите избори”. Това заяви председателя на асоциацията Цветан Филев на 
среща в Хаджидимово със зам. -председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, 
областен координатор на ГЕРБ и втора в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и 
Калин Каменов в Хаджидимово и Сатовча по време на предизборна обиколка в областта.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: „ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор 
земеделие”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Асоциацията на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за 
ПП ГЕРБ в предстоящите избори”. Това заяви председателя на асоциацията Цветан Филев на 
среща в Хаджидимово със зам. -председателя на ПП ГЕРБ, председател на Националния 
предизборен щаб и водач на листата за Благоевград Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева, 
областен координатор на ГЕРБ и втора в листата и кандидатите за депутати Георги Андонов и 
Калин Каменов в Хаджидимово и Сатовча по време на предизборна обиколка в областта.  
„Не искаме да хулим предишните правителства, а да изкажем позитивното, което се случи в 
тютюневия сектор през последните три години със стартирането на реформата в сектора по 
време кабинета Борисов. С помощта на евродепутата Мария Габриел успяхме да възобновим 
българското тютюнопроизводство на европейската карта и да договорим европейско 
финансиране” заяви Цветан Филев.  
На срещата стана ясно, че в Община Хаджидимово вече са договорени 16 млн. лева за 
мащабен благоустройствен проект.  
В Хаджидимово Цветанов посети и две шивашки фирми. По време на срещите бяха обсъдени 
възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Цветан Цветанов акцентира върху 
необходимостта работодателите да участват активно с проекти по европейските програми за 
конкурентоспособност и енергийна ефективност. Той подчерта, че този процес е бил 
активизиран от министър Делян Добрев, като по програмата „Конкурентоспособност” 
малкият и среден бизнес е усвоил над 600 милиона лева. „Необходимо е да се засили 
партньорството на държавата и бизнеса чрез програмите на социалното министерство. 
Предвижда се, при наемане на нови хора, работодателите да обучават новите си кадри в 
рамките на три месеца, а държавата да поеме това обучение” допълни още Цветанов.  
Работниците от двата шивашки цеха зададоха въпроси относно покачването на пенсионната 
възраст, на които Цветанов отговори, че в страната ни са достигнати европейските равнища на 
пенсионната възраст и тази граница няма да се вдига. Водачът на листата на ГЕРБ обясни, че 
за да има увеличение на детските надбавки и минималната работна заплата е необходимо да 
има ефективно работещо правителство. „Чрез европейските средства в размер на 32 милиарда 
лева, договорени от правителството на ГЕРБ, във всички сфери на икономиката ще се влеят 
пари, за да се разкрият работни места в малките селища като Хаджидимово” каза още 
Цветанов.  
Предизборната обиколка на Цветан Цветанов и кандидатите за депутати на ГЕРБ от 1ви 
многомандатен избирателен район продължи в с. Вълкосел, Община Сатовча.  
По време на среща в шивашки цех стана ясно, че още през следващата година цената на 
тютюна, който се отглежда в този регион маже да достигне 10 лева. „Либерализирането на 
режима и махането на обръча от фирми даде възможност цената на тютюна от 3-4 лева за 
килограм сега да се продава за 7 лева. Нещо повече – борим се през 2013-2014г. Тя да стане 
10 лева за килограм. Това бе постигнато с помощта на група депутати, начело с Георги 
Андонов, който и сега е кандидат за депутат във вашия край”, заяви пред над 150 работнички 
Цветан Филев, председател на асоциация на тютюнопроизводителите.  
Всички работнички признаха, че се занимават и с тютюнопроизводство и за тях е важно и са 
благодарни за направеното по време на управлението на ГЕРБ. Филев добави, че на 
тютюнопроизводителите през последните четири години бяха изплатени 332 милиона лева 

http://www.struma.com/politika/cvetan-cvetanov-gerb-dogovori-dopulnitelno-nad-2-mlrd-leva-za_36937/
http://www.struma.com/politika/cvetan-cvetanov-gerb-dogovori-dopulnitelno-nad-2-mlrd-leva-za_36937/
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референтни пари. „Нашият евродепутат Мария Габриел, която е от ХАджидимово, алармира 
Европа и направи така, че да стане ясно, че тютюнопроизводството е основен поминък в някои 
региони в страната ни, включително и във вашия. За новия програмен период 2014-2020 година 
правителството на ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд. лева за сектор земеделие и само 
ново стабилно управление на държавата може да гарантира тези средства да не спрат” каза 
Цветанов. По време на срещата стана ясно, че е по мерките за развитие на селските региони е 
предвидено производителите, които обработват малки площи от 1 до 4 декара, да получават по 
1000 лева за период от пет години. Това ще им помогне да си плащат осигуровките.  
Срещите на Цветан Цветанов продължават в общините Сатовча и Гърмен.  
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57940  
Брой думи: 411  
 
 
Резюме: Софияще е домакин на международната среща Balkan Venture Forum на 21 и 22 май  
Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма „Конкурентоспособност“, 
София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и 
изобретатели.  
 
Заглавие: София ТехПарк подкрепя младите предприемачи и изобретатели  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Софияще е домакин на международната среща Balkan Venture Forum на 21 и 22 май  
Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа 
на младите предприемачи и изобретатели.  
В рамките на най-големия и многообразен фестивал за наука, организиран от Британския 
съвет, „Софийски фестивал на науката“ (9 - 12 май 2013), София Тех Парк ще приюти в 
специално създадена за целта къща-макет изобретението на Любомир Янчев и Христо Стоянов 
– „Домашен иконом“. Двамата ученици, които спечелиха състезанието “Млади таланти” на 
МОМН през 2012 г., ще демонстрират как електроуредите в дома могат да бъдат задвижвани 
посредством гласови команди .  
През месец май София за пръв път ще е домакин на международната среща Balkan Venture 
Forum (21-22 май),в която СТП ще участва като модератор на дискусия за бъдещето на 
инкубаторите като платформа за развитие на нов тип работна среда, в която се осъществява 
комуникация и сътрудничество между наука, бизнес и предприемачество. “Темата е особено 
интересна за нас, тъй като основният фокус на научно-технологичния парк е именно 
инкубаторът, който ще има по-широк профил и ще включва и биотехнологиите”, каза 
изпълнителният директор Елица Панайотова.  
На 3-ти юни, по идея и покана на София Тех Парк, в България пристига представител на една 
от най-интересните стартъп организациив Европа – финландската StartUp Sauna. 
Лекторътщевземеучастие в дискусиянатема„Развитие на стартиращите компаниив рамките на 
третото издание на конференцията за предприемачество и дигитални технологии - DIGITALK 
2013.  
През юли предстоят още две събития: 3Challenge, организирано от Start It Smart и “Хакадемия”, 
което представя интерактивни игри за деца, свързани с използване на технологии и 
програмиране. В първото събитие София Тех Парк ще осигури на победителите в състезанието 
три работни места за три месеца в Бетахаус (споделеното неформално пространство за 
работа, наемано най-често от хора на свободна практика и прохождащи малки фирми).  
“От началото на 2014 г. вече ще сме основен организатор на подобни форуми, а през 2015 г. 
тези събития ще бъдат пренесени в сградата на Иновационния форум “Джон Атанасов”, чието 
изграждане ще започне през 2014 г.”, каза Елица Панайотова.  
По този начин Технологичният парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане 
на предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда, в рамките на 
предоставения от Министерството на отбраната терен на 4-и км.  
София Тех Парк се осъществява по оперативна програма “Конкурентоспособност”. 
Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42.5 млн. евро, а останалите 7.5 млн. евро са 
съфинансиране от българската държава. Към парка вече има заявен интерес за включване в 
проекта от български и международни компании.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57940
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.zonaburgas.bg  
Връзка: http://www.zonaburgas.bg/?p=62074  
Брой думи: 454  
 
 
Резюме: „Необходимо е да се търси баланс и да не се стига до крайности по въпроса със 
забраната за тютюнопушенето. Моето категорично мнение е, че всеки човек трябва да има 
право на избор, но трябва и да се мисли и за развитието и интересите на бизнеса.  
 
Заглавие: Димитър Бойчев: Работим за развитието на бизнеса и търсим баланс в 
решаването на проблема с пушенето  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Необходимо е да се търси баланс и да не се стига до крайности по въпроса със 
забраната за тютюнопушенето. Моето категорично мнение е, че всеки човек трябва да има 
право на избор, но трябва и да се мисли и за развитието и интересите на бизнеса. Чухме 
обещанията на лидера на БСП Сергей Станишев, който заяви, че върне тютюнопушенето на 
закрито. Като член на парламентарната комисия за икономическа политика, енергетика и 
туризъм бях и един от вносителите на поправките в Закона за туризма, с които се целеше 
разделение на залите за пушачи и непушачи в заведенията. При гласуването в комисията 
обаче от БСП гласуваха против поправките, с което за пореден път показват, че разчитат само 
на популистки изказвания по време на кампанията си”. Това заяви областният лидер на ГЕРБ и 
кандидат за народен представител Димитър Бойчев по време на среща с представители на 
ресторантьорския бранш в Бургас. На нея присъстваха и останалите кандидати за народните 
представители от листата на ГЕРБ-Бургас, както и общински съветници от партията.  
Димитър Бойчев коментира още, че е напълно възможно да се мисли в посока промени на 
Закона на туризма, свързани с тютюнопушенето, ако те срещнат силна обществена подкрепа и 
всички заинтересовани страни се обединят около тази идея. Една от конкретните насоки е 
повече структури да контролират нарушителите при евентуално връщане на стария режим с 
разделение на зали на пушачи и непушачи.  
Водачът на листата Ивелина Василева коментира, че един от основните акценти в програмата 
на ГЕРБ е насочена към представителите на малкия и средния бизнес. „От изключително 
значение е въвеждането на електронното правителство и електронните услуги, които много ще 
облекчат бизнеса и ще доведе до намаляване на административните срокове, процедури и 
регулаторни режими. За вас е важно да насочите усилията си към кандидатстване по 
оперативни програми за развитие на малък и среден бизнес, такава е ОП 
„Конкурентноспособност”. Безвъзмездно се финансират и дейности, свързани с енергийната 
ефективност. За следващия програмен период българският бизнес ще бъде подпомогнат с 3 
млрд. лв. С осъществяване на мащабните проекти за Морската гара в Бургас и изграждането на 
спортна зала „Арена” в к-с „Изгрев” ще се даде и сериозен тласък на вашия бранш, ще се 
разшири териториалния обхват на услугите ви”, сподели Ивелина Василева.  
По време на срещата представителите на ресторантьорския бранш в Бургас обсъдиха най-
важните за тях проблеми, свързани със социалните осигуровки и с работата на временната 
общинска комисия по член 56 за преместваеми обекти. Друга тема, която присъстващите 
дискутираха, бе тази за проверките на заведенията и обектите. Един от предложенията, 
разработени в програмата на ГЕРБ контролните органи да извършват в един ден всички 
необходими проверки на обектите. Всички  
участници в срещата се обединиха около идеята, че подобни срещи за полезни за бизнеса и е 
важно той да се развива в условия на диалог и прозрачност.  
 

http://www.zonaburgas.bg/?p=62074
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.economy.bg  
Връзка: http://www.economy.bg/business/view/7305/Sofiya-Teh-Park--zapochva-svoeto-virtualno-
syshtestvuvane  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, София Тех Парк (СТП) стартира поредица от инициативи в подкрепа 
на младите предприемачи и изобретатели. „По този начин Технологичният парк започва своето 
виртуално съществуване чрез подпомагане на предприемачеството и иновациите преди 
изграждането на физическата среда, в рамките на предоставения от Министерството на 
отбраната терен на 4-и км”, обясни изпълнителният директор Елица Панайотова.  
 
Заглавие: „София Тех Парк” започва своето виртуално съществуване  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, София Тех Парк (СТП) стартира поредица от инициативи в подкрепа 
на младите предприемачи и изобретатели. „По този начин Технологичният парк започва своето 
виртуално съществуване чрез подпомагане на предприемачеството и иновациите преди 
изграждането на физическата среда, в рамките на предоставения от Министерството на 
отбраната терен на 4-и км”, обясни изпълнителният директор Елица Панайотова.  
В рамките на най-големия и многообразен фестивал за наука, организиран от Британския 
съвет, „Софийски фестивал на науката“ , София Тех Парк ще приюти в специално създадена за 
целта къща-макет изобретението на Любомир Янчев и Христо Стоянов – „Домашен иконом“.  
През месец май София за пръв път ще е домакин на международната среща Balkan Venture 
Forum, в която „София Тех Парк” ще участва в дискусия за бъдещето на инкубаторите като 
платформа за развитие на нов тип работна среда, в която се осъществява комуникация и 
сътрудничество между наука, бизнес и предприемачество. „Темата е особено интересна за нас, 
тъй като основният фокус на научно-технологичния парк е именно инкубаторът, който ще има 
по-широк профил и ще включва и биотехнологиите”, коментира Елица Панайотова.  
В началото на юни, по идея и покана на София Тех Парк, в България пристига представител на 
една от най-интересните стартъп организации в Европа – финландската StartUp Sauna.  
През юли предстоят още две събития: 3Challenge, организирано от Start It Smart и „Хакадемия”, 
което представя интерактивни игри за деца, свързани с използване на технологии и 
програмиране. В първото събитие София Тех Парк ще осигури на победителите в състезанието 
три работни места за три месеца.  
„От началото на 2014 вече ще сме основен организатор на подобни форуми, а през 2015 тези 
събития ще бъдат пренесени в сградата на Иновационния форум “Джон Атанасов”, чието 
изграждане ще започне през 2014”, допълни Елица Панайотова.  
 

http://www.economy.bg/business/view/7305/Sofiya-Teh-Park--zapochva-svoeto-virtualno-syshtestvuvane
http://www.economy.bg/business/view/7305/Sofiya-Teh-Park--zapochva-svoeto-virtualno-syshtestvuvane
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Дата: 22.04.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B4/479840488737463  
Брой думи: 15  
 
 
Резюме: ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ОП 
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ  
 
Заглавие: Областен Информационен Център-Благоевград  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
Благоевград 03.04.2013г. (10 снимки)  
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ОП 
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  
 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/479840488737463

