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Национални печатни медии
Дата: 24.04.2013
Източник: в. Труд
Страница: 11
Брой думи: 223
Резюме: Малките и средните фирми ще получават евросредства за енергийна ефективност по
нови, по-улеснени правила. Министерството на икономиката вече публикува променените
условия по схемата, финансирана със 150 млн. евро от оперативна програма
"Конкурентоспособност".
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Заглавие: Малките фирми по-лесно ще вземат европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Малките и средните фирми ще получават евросредства за енергийна ефективност по
нови, по-улеснени правила. Министерството на икономиката вече публикува променените
условия по схемата, финансирана със 150 млн. евро от оперативна програма
"Конкурентоспособност".
Целта е да се ускори усвояването, което досега върви бавно. Десет месеца след старта на
схемата са одобрени едва 6 проекта на обща стойност около 1,1 млн. лв. Всички 150 млн. евро
трябва да бъдат договорени най-късно до края на тази година.
Наскоро зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова каза пред "Труд", че една трета от
ресурса, или около 50 млн. евро, вероятно ще останат непоискани от фирмите.
Една от пречките пред компаниите е задължението да представят енергиен одит, когато
кандидатстват с по-сложни проекти. Според консултанти по европроекти част от компаниите се
отказват именно заради разхода по обследването, който е около 20 000 - 25 000 лв. и досега не
се покриваше с парите по програмата. Затова едно от основните улеснения е възможността да
се възстановяват до 20 000 лв. от разходите за одита след одобряването на проекта.
Според новите правила на фирмите вече ще се отпускат средства и за да си купят необходимите
части за монтаж на уредите за подобряване на енергийната ефективност, като котли,
термопомпи или нови машини, харчещи по-малко ток или вода. Досега този разход също не се
покриваше.
Улесняват се и правилата за избор на доставчици на оборудването.
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Дата: 24.04.2013
Източник: в. Труд
Страница: 20,21
Брой думи: 840

Заглавие: Земята ни грее (почти) безплатно
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Независимост от монополите и ниски цени за отопление през зимата и за охлаждане през
лятото - мечтаната комбинация може да се постигне с много видове отоплителни инсталации. Но
фотоволтаиците и вятърните генератори имат съществен недостатък - работят само когато има
условия за това. Въглищата и дървата са по-евтини от тока, но са силно замърсяващи.
Има и друг вариант - използването на топлината от земните недра като постоянен, неизчерпаем
и абсолютно безплатен източник на енергия. Съоръженията, чрез които това се случва, се
наричат термопомпи. Не са евтини, но през последните десетина години цените им силно
намаляха, а се появиха и български производители на такива съоръжения.
На 2 и повече метра дълбочина земята има постоянна температура от 1015 градуса, която не се
променя през различните сезони. Термопомпата отнема тази топлина и я вкарва в помещението,
което искаме да отопляваме. През лятото същата енергия служи за охлаждане. Разликата между
отделните видове термопомпи е тази, че те ползват топлината или на почвата, или на
подпочвените води, а някои видове няма нужда да се потапят дълбоко - те използват
температурата на околния въздух.
Най-често в потопяемата част на термопомпата имахладилнатечност-антифриз или фреон, който
поглъща топлината от източника. През лятото системата работи по същия начин, но тогава
фреонът служи за отнемане на топлината от сградата.
Макар че принципът на действие теоретично е прост, на практика е невъзможно една
термопомпа да се изложи като някаква дреха на витрината в магазина и човек да си я избере и
занесе вкъщи. Тя винаги се проектира конкретно за имота. Защото може да се окаже примерно,
че подпочвените води са плитки и най-походящо е помпата да отнема тяхната топлина. Притова
положение съоръжението изпълнява още една функция - понижава нивото на подпочвените води
на терена.
Ако дворът на къщата е по-голям, на малка дълбочина в почвата се прави серпентина от
полиетиленови тръби, пълни с хладилната течност, които обикалят целия двор. Но ако
пространството е малко, се прави по-дълбок вертикален сондаж.
Майстори, занимаващи се с монтаж на термопомпи, казват, че близо две трети от работата им е
да правят изчисления и да проектират този вид инсталация.
Самото й монтиране и настройване отнема сравнително малко време и усилия.
Термопомпените инсталации са два основни вида - с отворена система и със затворена. При
отворената водата от предварително направен сондаж се изпомпва директно и отдава своята
топлина на топлообменника. Когато се охлади, тя се връща обратно - или в канализацията, ако
има нужда нивото на подпочвените води да се снижи, или обратно в сондажа.
"Затворената" инсталация е по-надеждна за работа. При нея в земята се вкопава система от
тръби, по които тече хладилната течност, а тя от своя страна се изпарява и отдава топлината в
топлообменника. По този начин на практика отоплението през зимата се осигурява, като
съоръжението охлажда земята. И обратното - през лятото с отнетата от сградата топлина се
затопля почвата.
Едно от най-важните неща при термопомпените инсталации е, че за работа та им е нужен
трифазен ток. Количеството похарчена електроенергия зависи само от големината на
инсталацията и температурата на изхода на сградата. Различни изчисления на фирмите
вносители на термопомпи показват, че за ефективното отопление на двуетажна къща е нужна
инсталация с мощност 15-16 киловата, която в най-студените зимни месеци харчи ток за около
150 лева и на практика нищо за консумативи. Разходът е доста по-нисък от отоплението
директно с електрически ток или с природен газ при сегашните цени на тока и синьото гориво.
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Резюме: Независимост от монополите и ниски цени за отопление през зимата и за охлаждане
през лятото - мечтаната комбинация може да се постигне с много видове отоплителни
инсталации. Но фотоволтаиците и вятърните генератори имат съществен недостатък - работят
само когато има условия за това. Въглищата и дървата са по-евтини от тока, но са силно
замърсяващи.
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Хора, които са си монтирали термопомпени инсталации, съветват за съоръжението да се намери
отделно помещение в къщата. Самата термопомпа не издава почти никакъв шум, но
хидрофорът, който изпомпва водата при инсталациите с подпочвени води, е шумен и е хубаво да
е някъде в мазето. Сравнително по-високо ниво на шум има при друг вид термопомпени
инсталации тези, които използват температурата на околния въздух. Това са т.нар. чилъри и се
състоят от две тела. Външното, което наподобява обикновен климатик, се закрепва на фасадата
или покрива и се свързва с вътрешното. Този тип инсталации използват енергията на
атмосферния въздух и могат да работят ефективно през зимата, докато температурата не слезе
под минус 20 градуса. През лятото съответно служат за охлаждане.
Само допреди 5-6 години термопомпените инсталации бяха недостъпни финансово. Но
конкуренцията в последните години свали цените им доста и в момента инсталация за
еднофамилна къща с до 150 квадрата разгъната площ може да се купи за около 5000 лева, и то
от утвърден производител. Горе-долу толкова струват и чилърите.
Това е, разбира се, цената без монтажа и без разходите за вътрешната отоплителна инсталация
на къщата. Тя се прави отделно, но нищо не пречи да се ползват вече съществуващи радиатори
и котле, което преди това е работило на въглища, дърва или друг вид гориво. Освен това
термопомпената инсталация се счита за възобновяем енергиен източник и изграждането й е
допустима мярка за енергийна ефективност. Това важи както за оперативна програма
"Конкурентоспособност", която финансира проекти на фирмите, така и за "Регионално
развитие", която финансира саниране на жилищни блокове. По тази програма изграждането на
термопомпа за един блок се финансира с до 75% от европейските средства и обитателите на
блока трябва да платят само остатъка от разходите.
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Регионални печатни медии
Дата: 23.04.2013
Източник: в. Вяра, Благоевград
Страница: 7
Брой думи: 638

Заглавие: Цветан Цветанов в Хаджидимово: ГЕРБ договори допълнително над 2 млрд.
лева за сектор земеделие
Подзаглавие:
Автор: Николай ДЕНЧЕВ
Текст: "Асоциацията на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за
1111 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, м же 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 2013-2014 г. 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
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Резюме: "Асоциацията на българските тютюнопроизводители открито заявява подкрепата си за
1111 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.
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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. Това ще им помогне да си
плащат осигуровките. Срещите на Цветан Цветанов продължават в общините Сатовча и Гърмен.
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Резюме: Нов цех за производство на восъчни смеси открива "Евриком" ЕООД-Стара Загора на
25 април, съобщи управителят Неделчо АТАНАСОВ. Производственият капацитет на новия цех,
който е с висока степен на автоматизация, е 150 тона месечно.
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Заглавие: "Евриком" ЕООД открива нов цех за восъчни смеси
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нов цех за производство на восъчни смеси открива "Евриком" ЕООД-Стара Загора на 25
април, съобщи управителят Неделчо АТАНАСОВ. Производственият капацитет на новия цех,
който е с висока степен на автоматизация, е 150 тона месечно.
Смесите са за производство на специални парафини, които с добавки са в основата на восъци за
промишлеността с нови качества. Приложими са в металолеенето, производството на каучуци,
хартиената индустрия и производството на свещи. Към цеха има и лаборатория на "Евриком" не
само за сертифициране на продуктите, но и с възможности за развойна дейност. Инвестицията е
на стойност 1,5 млн. лв., от които около 600 000 лв. са грант по одобрения и изпълнен от
фирмата проект по ОП "Конкурентоспособност". По проекта е финансирана и консултантска
помощ от страна на водещ американски експерт с 40 години стаж в сферата на производство на
парафини и восъци. За нас беше много полезна тази експертна помощ, особено за
разработването на рецептурниците за новите проекти, сподели г-н Атанасов. Екипът на фирмата
е особено благодарен на главния технолог Минчо Иванов, на арх. Любо Стоянов, на
изпълнителите на строително-монтажните работи - "Монтажинженеринг", на фирма "Веркон" и
др. Всички те с професионализма си са допринесли изпълнението на проекта да е изцяло от
български специалисти и фирми. Досега подобни проекти са реализирани в Украйна и Беларус,
но от шведски и швейцарски инженерингови компании.
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Дата: 23.04.2013
Източник: в. Новинар Юг, Хасково
Страница: 2
Брой думи: 293
Резюме: По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10% и даване на премии за
Великден в “Неохим", заяви финансовият директор Тошо Димов при среща на ръководството на
торовата компания с водача на листата с кандидати за народни представители от ГЕРБ - Делян
Добрев и втория в нея Красимир Стефанов. Главният изпълнителен директор Димитър Димитров
подчерта: “Имаме много добри контакти с Делян Добрев. Като министър на икономиката той
винаги е бил съпричастен с нашите проблеми, а двете намаления на цената на газа от 1 януари
и от 1 април се отразиха положително на нашия бизнес. Себестойността на продукцията ни се
очаква да бъде снижена. Синьото гориво формира 70-80 на сто от цената на торовете".
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Заглавие: Евтиният газ вдигна с 10% заплатите в “Неохим"
Подзаглавие: Делян Добрев и Красимир Стефанов по време на срещата с ръководството на
“Неохим"
Автор:
Текст: По-ниската цена на газа позволи увеличение на заплатите с 10% и даване на премии за
Великден в “Неохим", заяви финансовият директор Тошо Димов при среща на ръководството на
торовата компания с водача на листата с кандидати за народни представители от ГЕРБ - Делян
Добрев и втория в нея Красимир Стефанов. Главният изпълнителен директор Димитър Димитров
подчерта: “Имаме много добри контакти с Делян Добрев. Като министър на икономиката той
винаги е бил съпричастен с нашите проблеми, а двете намаления на цената на газа от 1 януари
и от 1 април се отразиха положително на нашия бизнес. Себестойността на продукцията ни се
очаква да бъде снижена. Синьото гориво формира 70-80 на сто от цената на торовете".
Най-важното, което направи правителството на ГЕРБ, е че отприщи програма
“Конкурентоспособност", тя е от ключово значение за нашето предприятие, каза председателят
на борда на директорите на “Неохим" Димчо Георгиев. Той добави, че преди 2 години компанията
е имала проект по тази програма, но не е успяла да го реализира заради забавянето ѝ. Георгиев
подчерта, че с поемането на икономическото ведомство Делян Добрев е активирал програмата
и сега торовият завод ще кандидатства с няколко проекта.
Водачът на листата на ГЕРБ обяви, че цената на синьото гориво ще падне още заради
очакваните добиви от Черно море. До 4 години ще започне добивът на газ от блок “Хан Аспарух".
Там се очакват залежи от над 100 милиарда кубически метра, които биха стигнали на страната за
около 30 години. “Край Свиленград вече има положителни данни за наличие на газ от около 3
милиарда кубика, чийто добив може да започне до 3 години. Тези залежи биха стигнали на града,
който е изцяло газифициран, за над 30 години. Цената на добития там газ ще е с 35% по-ниска от
сегашната", каза Делян Добрев.
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Дата: 22.04.2013
Източник: в. Старозагорски Новини
Страница: 5,6
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Заглавие: Лиляна Павлова, водач на листата на ПП ГЕРБ, пред "Старозагорски новини":
Реални работни места и повишаване на доходите е нашият приоритет, а не популизмът
Подзаглавие:
Автор: Йовка НИКОЛОВА
Текст: - Г-жо Павлова, явно Стара Загора стана епицентър на сблъсък на титаните - найименитият европейски социалист Сергей Станишев, Делян Пеевски от ДПС, най-успешният
министър на правителството на ГЕРБ, тоест Вие... Готова ли сте да спечелите битката?
- Със сигурност - готова съм за битка, а както се казва, човек тръгва за битка с категоричната
воля за победа. Знам, че няма да е лесно, предвид обстоятелствата, но категорично съм готова
за победа.
- С какво Ви провокира Стара Загора, чувствате ли се тук уютно като водач на листата на ПП
ГЕРБ?
- Стара Загора действително ме провокира. Познавам региона, като зам.-министър и година и
половина като министър на МРРБ имах много добри поводи да бъда в Стара Загора. Но не само
заради автомагистрала "Тракия", която безспорно е важна.
Стара Загора, като един от най-големите градове в България, е бил много често обект на дебати
и дискусии заради много инвестиции, особено в управлението на настоящия кмет Живко Тодоров
- един млад и амбициозен човек, който направи много за града. Инвестициите, които вложихме,
са в детски градини, училища, градската среда, градския транспорт, все проекти, които бяха
много важни. Ако сравним 7-те най-големи, Стара Загора е по-малка от София, Пловдив, Варна и
т.н., но за разлика от тях, тя е най-бързо развиващият се град. Когато се спомене името Стара
Загора, човек първоначално се сеща за комплекс "Марица-изток", но се оказа, че Стара Загора е
и център на развитие на малкия и средния бизнес, и то в условията на икономическа криза. Като
добавим и факта, че градът е на световен кръстопът, всъщност предизвикателствата са
изключително големи. Когато анализирах в детайли района, вече като водач на листа,
номинирана от тук, бях наистина приятно провокирана. Тук има и туризъм, и земеделие, букет от
фирми, специализирани в различни отрасли, тоест тук има от всичко по малко, но добре
развиващо се, въпреки трудностите на днешния ден. В този град има предприемачески дух,
който буквално те завладява.
- Явно Стара Загора е по-лек и по-интересен като избирателен район от Варна, където също сте
водач на листа?
- Да, доста е по-различен от Варна, в добрия смисъл на думата.
- Скандалът със СРС в последните няколко дни превзе медийното пространство и като че ли
измести фокуса от основния проблем на хората - доходите. Вие заявихте при откриването на
предизборната кампания, че един от основните приоритети на ГЕРБ ще бъде повишаването на
доходите. В този контекст - какви ще бъдат първите стъпки на ГЕРБ, ако спечели доверието на
избирателите?
- Безспорно един от основните приоритети на ГЕРБ за цялата страна са доходите и подкрепата
на малките и средните предприятия. Досега беше стабилността на България, предвид
световната икономическа криза, тя беше постигната, сега минаваме една стъпка нагоре - това са
малките и средните предприятия и доходите.
- Как?
- С пакет от мерки. За да има увеличение на доходите и респективно на пенсиите, което е много
важно за нас, първата стъпка е създаване на стимули на фирмите за разкриване на нови работни
места. Разбира се, за да се разкрият тези работни места, фирмите трябва да получат
преференции, достъпно финансиране. За да съм по-конкретна - за всички фирми, които имат
желанието да наемат млади хора до 29-годишна възраст, държавата до определен период ще
финансира тяхната издръжка, защото решаването на проблема с младежката безработица, като
част от целия този процес, е много важно. Предвиждаме стажът на всички млади хора, без
значение дали са в частни или държавни фирми, да се признава за професионален опит, за да
може израстването им да се случи. Паралелно с това, за да преодолеем безработицата, ще
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Резюме: - Г-жо Павлова, явно Стара Загора стана епицентър на сблъсък на титаните - найименитият европейски социалист Сергей Станишев, Делян Пеевски от ДПС, най-успешният
министър на правителството на ГЕРБ, тоест Вие... Готова ли сте да спечелите битката?
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продължим с програмите за преквалификация, защото една голяма част от безработните за
съжаление са нискоквалифицирани и неквалифицирани. Имаме и конкретни мерки за бизнеса.
Първата от тях е облекчаване на бюрократичните пречки. Ние поработихме много върху този
проблем, но все още има какво да се преодолее. Затова предвиждаме 50% намаляване на
регистрационните и лицензионните режими. Паралелно с това ще завършим процеса по
управлението на електронното правителство, за да се мине на обслужване на едно гише, а не
представителите на бизнеса да ходят на сто места. Отделно от това предвиждаме бързото
възстановяване на ДДС, особено за малките и средните предприятия, за които трябват бързи
оборотни средства. И за да стимулираме тези от тях, които са в белия сектор, а не в сивия, тоест
всички, които са изрядни, те ще могат да влязат в механизма за възстановяване на ДДС до 7
дни, без ревизия. Разбира се, неизрядните ще отпаднат от този механизъм и ще вървят по
стандартния ред за ревизии. Следващата мярка са инвестициите чрез европейските фондове за
разширяване и технологично обновяване и за допълнителни работни места. Надявам се новата
европейска програма за конкурентоспособност от следващата година да проработи много
бързо и ефективно. Паралелно с това, за да стимулираме работни места, ще залагаме и на
чуждестранните инвестиции. За да имаме такива, България трябва да има една много стабилна и
политическа, и икономическа система. За нас стабилна политическа система означава стабилно
правителство, формирано не компромисно, по коалиционни програми, без ясна визия, а с много
ясна воля и отговорност. Вторият много важен критерий за чуждите инвеститори са данъците,
затова сме предвидили специални преференции: За районите с най-висока безработица, ако те
инвестират 5 млн.евро и създадат поне 50 работни места и нагоре, сме готови да им дадем
нулев корпоративен данък поне за първия период. И не на последно място залагаме на мерките
за финансирането и субсидиите в земеделието. Ние и досега ги давахме, но от януари
следващата година субсидиите ще са с увеличен размер и приоритетно те ще бъдат насочени
към овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, тоест в сектори, в които битува
усещането, че са пренебрегнати.
- БСП предлага диференциране на данъците - по-ниски такива за по-ниски доходи и по-високи за по-богатите. Това би ли променило по някакъв начин статуквото?
- Само към лошото. Защото това автоматично ще развие отново, и то, бих казала, в максимална
степен, сивия сектор. Всички ще се опитват да дават пари, както се казва, под масата, тоест
официалната заплата на работниците ще е под осигурителния праг, а другото ще се дава на
ръка, което е пълен абсурд, потресаващо. При така прокламирана диференциация, хората с
високи доходи също няма да ги декларират, тоест ще се стремят към праг от 10%. За сметка на
сивия сектор, държавата ще получи много по-малко приходи, с които се плаща на пенсионерите,
финансират се образованието, училищата, социалнослабите, инвалидите, майките,
майчинството. По наши изчисления с предложеното от БСП диференцирано данъчно облагане
държавата средно годишно ще има приход, по-малко с милиард и половина, което означава, че
най-ощетени ще бъдат най-социалнослабите. А в същото време социалистите говорят за
увеличение на пенсиите. Откъде ще дойдат парите за това? От заеми, които децата ни ще
плащат? И забележете, БСП освен че е нестабилна в политиката си, тя обещава всичко това да
се случи до последната година на мандата - до четвъртата, вероятно на последното заседание
преди да си тръгнат, ако въобще гражданите на България ги допуснат до властта.
- Да, но от БСП обещават откриването на нови 250 000 работни места. Вие сте икономист, кажете
ни, реална ли е тази цифра?
- В началото на нашата предизборна кампания ние казахме не на популизма, ние сме реалисти.
Бленуваните от социалистите 250 000 нови работни места са нереални. Но те така лекичко
добавят между редовете - временни работни места, е - и постоянни. Временните работни места
те и сега се осигуряват и от държавата, и от европейското финансиране - по 3-, 6- и 9-месечните
програми за временната заетост. Чудесно, това е една добра програма, тя работи в момента, ще
работи и догодина, надявам се, че с увеличен ресурс. То по нея става дума за временно наемане
на лица, основно в почистване и озеленяване. И такива мерки трябва да има, но те не решават
проблема нито с трайната трудова заетост, доходите и икономическия растеж. И тъй като
социалистите все пак си признаха, че от тези 250 000 места, 150 000 ще са от тази временна
заетост, въпросът ми е за останалите? Те най-вероятно ще са по линията на АЕЦ "Белене".
Освен че обещават, че ще строят "Белене", те обещават и 50-60 000 работни места там, което е
безумно да се случи. Но дори и да приемем хипотетично твърденията на Станишев, че ще
осигури 50 000 работни места, в Северна България, където ще се строи "Белене", това означава,
че 50 000 семейства от Старозагорски регион, в който е комплекс "Марица-изток", ще са
обречени на глад.
- БСП обвинява ГЕРБ, че е създало хаоса в енергетиката...
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- То е ясно. На опозицията ние сме им виновни за всичко. Аз по-скоро бих се учудила, ако ни бяха
казали браво, свършихте нещо хубаво. Но това, за което съм категорична и не случайно го
изведох като един от шестте приоритета, които имам конкретно за региона на Стара Загора, това
е максимално използване на енергийните мощности в комплекса. Те в момента работят на
минимално натоварване основно поради проблема с високата такса пренос, която почти
преустанови износ. Именно заради това аз смятам, че въпросната такса може да бъде намалена
поне с 50% и то ще се случи веднага, ако успеем да формираме правителство.
- Да, но по-високата такса пренос беше въведена миналата година, а в дните на протестите
стана ясно, че не е осъществяван контрол върху енергийния регулатор.
- Категорично това беше грешка, която осъзнахме, признахме, даже и мерки в последните
месеци на мандата предприехме, но не беше достатъчно времето. Със сигурност ние вървим
към либерализация на енергийния пазар.
- Но при изискуемата от ЕС либерализация върху държавния регулатор ще паднат още
отговорности.
- Тогава ще бъде необходим един изключително качествен регулатор. Първата стъпка в тази
посока е 2/3 от хората, които работят в ДКЕВР, да се избират от парламента. Имам предвид
експерти-професионалисти, които ще бъдат избрани с широк консенсус от политическите сили,
хора, които трябва да бъдат добре платени, за да са независими и обективни. Втората стъпка е
преструктуриране на ДКЕВР с определянето на много ясни правила и правомощия, и още поясни задължения. Европа изиска от нас ДКЕВР да бъде независим орган, но тя във времето
стана толкова независима, че излезе от релси. Затова смятаме, че е необходим контрол върху
независимия регулатор. Може би трябва да се създаде специална комисия в парламента, която
не само да определя лицата в регулатора, но и да контролира тяхната работа. Това ще се реши
след конституирането на Народното събрание, но контрол ще има.
- Към днешна дата ГЕРБ твърди, че няма да прави коалиция след изборите. Не е ли малко
рисковано?
- Както казах в началото, работим за победа, за доверието на хората да формираме
самостоятелно правителство. На този етап въобще не обмисляме коалиции, защото не това е
нашата цел.
- За разлика от вас, БСП прокламира програмно правителство с участието на изявени
интелектуалци...
- За разлика от тях, нашият лидер не го е страх, освен да е лидер на партия, да управлява
правителство и да носи политическа отговорност. Няма да е никак лесно в тази ситуация на
политическа и икономическа криза. Въпреки всичко, ние сме готови да управляваме и да носим
отговорност. Що се отнася до това, което предлагат опонентите ни, първо, лидерът им го е страх
да ръководи - очевидно осъзнава, че няма възможности и капацитет да го направи. Второ, бяхме
свидетели колективната безотговорност по време на управлението на Тройната коалиция до
какво доведе. Въпросните 3, 5, 8 или както и да ги наречем формули доведоха до парцелиране
на определени ведомства между коалиционните партньори, всеки от тях си ги управляваше както
сметне за добре и се стигна до създаването на държави в държавата. Това категорично повече
не трябва да се случва.
- Г-жо Павлова, ако оставим настрана предизборния тон, Вашите избиратели биха искали да
знаят каква сте извън политиката?
- Аз съм много искрена, комуникативна, отворена към живота, към хората и техните проблеми.
- По време на изпълнение на служебните Ви задължения видяхме, че не обичате да правите
компромиси, заради което Ви наричат и нежното острие на ГЕРБ. Зимата вървяхте след
пътноподдържащите фирми и ги санкционирахте наред, а доста преди протестите във Варна
обявихте, че тамошният кмет е надул разходите за ремонтите. В личния си живот правите ли
компромиси?
- В интерес на истината, аз съм диалогичен човек. Когато срещу себе си чуя истински аргументи
и конструктивна критика, съм готова да ги приема и да променя конкретно решение, когато е за
добро. Иначе съм изключително безкомпромисна срещу лъжата и лицемерието.
- На колко години е дъщеря Ви?
- На 6. Сега е в предучилищна група и определено смятам да я запиша в първи клас, когато
стане на 7 години. Имам си лична теория по този въпрос и смятам, че 6-годишните не са готови
да станат първокласници.
- А съпругът Ви с какво се занимава?
- Някога бяхме колеги, сега той работи в частния сектор.
- А как приема силна жена политик за нежна половинка вкъщи?
- Той ме е приел такава много отдавна и ме подкрепя. Нямаме проблеми в това отношение.
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млрд. лева за сектор земеделие
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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 област.
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 на 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 града Цветанов посети и две шивашки фирми. По време на срещите бяха обсъдени
възможностите за предприятията от малкия и среден бизнес. Водачът на пиринската листа на
ГЕРБ акцентира върху необходимост 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.
По време на среща в шивашки цех в с. Вълкосел, община Сатовча, бе обявено от кандидатите за
депутати, че още през следващата година цената на тютюна, който се отглежда в този регион,
може 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 2013-2014 г. 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. 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 за тютюнопроизводителите през последните
четири години са били 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
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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. И добави, 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. Това ще им
помогне да си плащат осигуровките.
Зам. председателят на ПП ГЕРБ посети гърменските села Хвостяне и Долно Дряново, където
беше радушно посрещнат от местното население. Бяха обсъдени подобренията в
инфраструктурата в двете населени места. В село Хвостяне областният координатор на ГЕРБ в
Благоевград и втора в листата Даниела Савеклиева отчете, че вече е решен един от проблемите
на селото, а именно липсата на детска площадка, която вече е факт. Тя беше открита от Цветан
Цветанов, който се ангажира с построяването на нова детска площадка и в село Долно Дряново,
където през изминалата година е направено и парно отопление на училището. Пред жителите на
двете села Цветанов обясни, че ГЕРБ е толерантна политическа партия, която дава равен шанс
на всички.
Съотношението на пенсионерите и работещите е един от основните проблеми, които са
поставени и чието решение е заложено в социалната политика на ГЕРБ, това каза в Гърмен
Цветан Цветанов. Отчетен беше напредъкът в региона ремонтът на пътя при местността Папаз
чаир, пътят за Сатовча, паркът и водопроводната мрежа в Гърмен.
Заслугите на Цветан Цветанов не са само в сектора тютюнопроизводство, той има такива и в
разкриването на наркоканали за милиони и престъпни групировки като "Килърите" и "Октопод",
каза на срещата с жителите на община Гърмен кандидатът за народен представител Асим
Адемов.
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Текст: Достъпът до финансиране остава основен проблем за бизнеса, каза Елеонора Негулова
от Националното сдружение на малкия и средния бизнес
Въвеждането на електронното правителство е една от основните мерки, които биха помогнали за
развитието на малкия и среден бизнес у нас. Други важни стъпки, които трябва да се
предприемат за стимулирането му, са свързани с развитието на електронните общини, а с това
да се търси облекчаване на всички регистрационни, информационни и лицензионни режими,
което драстично би намалило разходите, свързани с администрацията.
Това заяви председателят на УС на Националното сдружение на малкия и средния бизнес
Елеонора Негулова пред БНР. Тя коментира проблемите на малките фирми у нас и тяхното
бъдеще в условията на глобална икономическа криза.
По данни на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма микро, малките и средните
предприятия представляват близо 99% от всички икономически субекти в България. Според
Негулова, този бизнес осигурява около 67% от работните места и приблизително толкова от БВП
на Бъгария.
Същевременно той среща редица проблеми, за които представители на биезнеса алармират от
месеци- те са обвързани главно с редица административни тежести, които спъват нормалното
развитие и работа на фирмите.
Негулова коментира, че засега най-големият проблем, който среща малкият бизнес, е
изключително свитият пазар - хората в Бъгария потребяват все по-малко. Друг проблем е
достъпът до финансиране, който е изключително затруднен, независимо от усилията на
правителството да заработи Националният гаранционен фонд и да се отпуснат пари по линия на
кредитите „Джереми”.
"Голям проблем е и монополното положение на търговските вериги, които смазват земеделските
производители, малките доставчици на хранителни продукти и други български стоки", посочи
още тя.
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би намалило разходите, свързани с администрацията.
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Заглавие: “София тех парк” дава 20 млн. лв. за събития за 2 години
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бизнес моделът на технологичния парк залага на евросредства до 2020
“София тех парк” започва дейността си с “подгряващи” събития и обучения от средата на
годината. Идеята е така да се популяризират проектът и предприемаческият дух. За целта са
предвидени около 20 млн. лв., като до дни трябва да бъде обявена и обществената поръчка,
обяви изпълнителният директор на държавното дружество Елица Панайотова на среща с
бизнеса.
“София тех парк” се роди през юни 2012 г. с цел създаването на първия високотехнологичен парк
у нас, който ще е разположен на Четвърти километър в София.
Финансирането от 100 млн. лв. се осигурява от оперативна програма “Конкурентоспособност”.
Разпределението на парите
Около 50 млн. лв. - или половината от средствата, ще отидат за построяването на парка –
реновиране на съществуващите сгради, строителство на една нова и изграждането на
инфраструктурата на терена от 270 дка.
В момента сме на етап промяна на подробния устройствен план на мястото, каза Панайотова. Тя
се надява до края на годината да бъде обявена обществената поръчка за избор на строител.
Около 30% от бюджета, което е около 30 млн. лв., са предвидени за изграждането на
лабораториите. Какви точно ще бъдат, е съобразено с нуждите на БАН, Софийския университет
“Св. Климент Охридски”, Техническия университет в София и клъстерите за информационнокомуникационни технологии, електромобили и на мебелната индустрия.
Останалите около 20 млн. лв. отиват за събития, обучения и издръжката на компанията.
Плановете са първите мероприятия да започнат в средата на годината, посочи Панайотова.
Бизнес моделът
Заложеният модел е технологичният парк да се самоиздържа, каза Елица Панайотова. Според
нея има “едно дълбоко неразбиране, че паркът ще финансира проекта”. “София Тех Парк” няма
да финансира никакви проекти, а ще предлага място за развитието на такива, каза Елица
Панайотова.
От обясненията стана ясно ,че поне до 2020 г. паркът ще се издържа от европейски средства,
както и от таксите, които фирми ще плащат, за да влязат в него.
Първоначалната идея беше в парка да влязат големи технологични компании от ранга на Google,
Facebook, Apple, Oracal и други, около които да израстват български стартиращи компании с
потенциал. Достъпът на големи фирми в “София тех парк” ще бъде е ограничен – те са добре
дошли при само условие, че решат да инвестират, стана ясно от думите на Панайотова.
Дали и как ще бъде намерен балансът все още е трудно да се каже, но от това зависи дали
проектът ще бъде успешен и ще може да се издържа във времето. Мнозина са скептични, че
бизнес моделът все още не е изчистен.
България е доказала, че може да построи парк, но въпросът е проектът да се развие, да бъде
устойчив във времето и да носи добавена стойност, коментира Георги Ранделов, изпълнителен
директор на “Майкрософт България”, пред Mediapool.
Идеята е в парка да влязат стартиращи компании, които работят в сферата на развойната и
изследователската дейност, информационни и комуникационни технологии, природни науки и
биотехнологии и енергийни системи. Началният им старт може да идва от т.нар. seed фондове.
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Резюме: Бизнес моделът на технологичния парк залага на евросредства до 2020
“София тех парк” започва дейността си с “подгряващи” събития и обучения от средата на
годината. Идеята е така да се популяризират проектът и предприемаческият дух. За целта са
предвидени около 20 млн. лв., като до дни трябва да бъде обявена и обществената поръчка,
обяви изпълнителният директор на държавното дружество Елица Панайотова на среща с
бизнеса.
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В момента има два такива, които финансират високотехнологични бизнеси с европейски
средства по програма “Конкурентоспособност”. До момента са финансирани над 100 проекта с
начален капитал от 20 000 евро.
Тези компании могат да влязат в бизнес инкубатора на парка, където да продължат своето
развитие, посочи Панайотова. Влизането им обаче няма да е безплатно, а ще плащат пакетна
цена за наем, правни, бизнес и маркетинг консултации. По този начин бизнес инкубаторът на
парка би трябвало да се самоиздръжка.
Всяка една лаборатория също ще бъде на собствена самоиздръжка, с отделен бизнес и
финанси, каза Панайотова. По думите й идеята е в лабораториите учените заедно с
предприятията да разработват на пазарен принцип изобретения, които после да се внедряват в
производството.
Отделно ще има център за събития (event center), който предстои да бъде изграден. Той ще се
издържа чрез събития, които ще се провеждат по линия на програми на Европейския съюз. Вече
се подготвят проекти, които ще се реализират в “София тех парк” и през следващия програмен
период до 2020 г., каза Елица Панайотова. Например в центъра за събития могат да се
провеждат обучения, семинари и т.н.
Едната сграда в бизнес парка ще е офисна. В нея ще могат да се настанят малки и средни
компании, както и стартиращи бизнеси. Големите могат да влязат в технологичния парк със
собствена инвестиция, например ако искат да си построят сами сграда и да развиват дейност,
каза Панайотова. Категорично няма да бъдем агенция за недвижими имоти, допълни тя.
От бизнеса може да бъдат подадени и други предложения, които имат висока добавена стойност.
Това е проект, който ще се развива с хоризонт за 20 години напред и ще се променя спрямо
динамиката на пазара, посочи Панайотова.
Към “София тех парк” ще действат два съвета - консултативен и научен. Те ще бъдат филтър за
компаниите, които ще влизат в парка и ще чертаят неговото развитие, стана ясно от обясненията
на Панайотова. Кой влиза в двата органа вече е ясно и имената ще бъдат обявени скоро,
допълни тя.
Свършеното до момента
Елица Панайотова увери, че за близо година от съществуването си проектът се движи по
предвидения план график. За него обаче няма публична информация.
До момента са обявени само пет обществени поръчки. Най-голямата е за охрана на територията
на парка за 617 хил. лв. Останалите са за правни консултации (307 хил. лв.), финансови и
административни консултации (216 хил. лв.), доставка на офис консумативи (260 хил. лв.).
Срокът им за изпълнение е до 30 септември 2015 г.
Вече има избран и един изпълнител за доставка на самолетни билети. Поръчката за 250 хил. лв.
е спечелена от “Посока Ком”.
В Направление “Архитектура и градоустройство” е внесен за одобрение подробният устройствен
план.
До месец трябва да бъде пусната и поръчката за организиране на събития, каза Панайотова.
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Резюме: Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), София Тех Парк (СТП) започва
поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели, съобщи Милена
Димитрова, която отговаря за връзките с обществеността на организацията.
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Заглавие: София Тех Парк започва поредица инициативи в подкрепа на младите
предприемачи и изобретатели
Подзаглавие: София Тех Парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане на
предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда.
Автор:
Текст: Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), София Тех Парк (СТП)
започва поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели, съобщи
Милена Димитрова, която отговаря за връзките с обществеността на организацията. СТП се
осъществява с подкрепата на ОПРКБИ, като европейската безвъзмездна финансова помощ е
42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са съфинансиране от българската държава. Вече има
заявен интерес за включване в проекта София Тех Парк от страна на български и международни
компании, допълват от СТП.
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“.
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Заглавие: “София тех парк” дава 20 млн. лв. за събития за 2 години
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бизнес моделът на технологичния парк залага на евросредства до 2020
“София тех парк” започва дейността си с “подгряващи” събития и обучения от средата на
годината. Идеята е така да се популяризират проектът и предприемаческият дух. За целта са
предвидени около 20 млн. лв., като до дни трябва да бъде обявена и обществената поръчка,
обяви изпълнителният директор на държавното дружество Елица Панайотова на среща с
бизнеса.
“София тех парк” се роди през юни 2012 г. с цел създаването на първия високотехнологичен парк
у нас, който ще е разположен на Четвърти километър в София.
Финансирането от 100 млн. лв. се осигурява от оперативна програма “Конкурентоспособност”.
Разпределението на парите
Около 50 млн. лв. - или половината от средствата, ще отидат за построяването на парка –
реновиране на съществуващите сгради, строителство на една нова и изграждането на
инфраструктурата на терена от 270 дка.
В момента сме на етап промяна на подробния устройствен план на мястото, каза Панайотова. Тя
се надява до края на годината да бъде обявена обществената поръчка за избор на строител.
Около 30% от бюджета, което е около 30 млн. лв., са предвидени за изграждането на
лабораториите. Какви точно ще бъдат, е съобразено с нуждите на БАН, Софийския университет
“Св. Климент Охридски”, Техническия университет в София и клъстерите за информационнокомуникационни технологии, електромобили и на мебелната индустрия.
Останалите около 20 млн. лв. отиват за събития, обучения и издръжката на компанията.
Плановете са първите мероприятия да започнат в средата на годината, посочи Панайотова.
Бизнес моделът
Заложеният модел е технологичният парк да се самоиздържа, каза Елица Панайотова. Според
нея има “едно дълбоко неразбиране, че паркът ще финансира проекта”. “София Тех Парк” няма
да финансира никакви проекти, а ще предлага място за развитието на такива, каза Елица
Панайотова.
От обясненията стана ясно ,че поне до 2020 г. паркът ще се издържа от европейски средства,
както и от таксите, които фирми ще плащат, за да влязат в него.
Първоначалната идея беше в парка да влязат големи технологични компании от ранга на Google,
Facebook, Apple, Oracal и други, около които да израстват български стартиращи компании с
потенциал. Достъпът на големи фирми в “София тех парк” ще бъде е ограничен – те са добре
дошли при само условие, че решат да инвестират, стана ясно от думите на Панайотова.
Дали и как ще бъде намерен балансът все още е трудно да се каже, но от това зависи дали
проектът ще бъде успешен и ще може да се издържа във времето. Мнозина са скептични, че
бизнес моделът все още не е изчистен.
България е доказала, че може да построи парк, но въпросът е проектът да се развие, да бъде
устойчив във времето и да носи добавена стойност, коментира Георги Ранделов, изпълнителен
директор на “Майкрософт България”, пред Mediapool.
Идеята е в парка да влязат стартиращи компании, които работят в сферата на развойната и
изследователската дейност, информационни и комуникационни технологии, природни науки и
биотехнологии и енергийни системи. Началният им старт може да идва от т.нар. seed фондове.
В момента има два такива, които финансират високотехнологични бизнеси с европейски
средства по програма “Конкурентоспособност”. До момента са финансирани над 100 проекта с
начален капитал от 20 000 евро.
Тези компании могат да влязат в бизнес инкубатора на парка, където да продължат своето
развитие, посочи Панайотова. Влизането им обаче няма да е безплатно, а ще плащат пакетна
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Резюме: Бизнес моделът на технологичния парк залага на евросредства до 2020
“София тех парк” започва дейността си с “подгряващи” събития и обучения от средата на
годината. Идеята е така да се популяризират проектът и предприемаческият дух.

23

Медиен мониторинг | 4/24/2013

цена за наем, правни, бизнес и маркетинг консултации. По този начин бизнес инкубаторът на
парка би трябвало да се самоиздръжка.
Всяка една лаборатория също ще бъде на собствена самоиздръжка, с отделен бизнес и
финанси, каза Панайотова. По думите й идеята е в лабораториите учените заедно с
предприятията да разработват на пазарен принцип изобретения, които после да се внедряват в
производството.
Отделно ще има център за събития (event center), който предстои да бъде изграден. Той ще се
издържа чрез събития, които ще се провеждат по линия на програми на Европейския съюз. Вече
се подготвят проекти, които ще се реализират в “София тех парк” и през следващия програмен
период до 2020 г., каза Елица Панайотова. Например в центъра за събития могат да се
провеждат обучения, семинари и т.н.
Едната сграда в бизнес парка ще е офисна. В нея ще могат да се настанят малки и средни
компании, както и стартиращи бизнеси. Големите могат да влязат в технологичния парк със
собствена инвестиция, например ако искат да си построят сами сграда и да развиват дейност,
каза Панайотова. Категорично няма да бъдем агенция за недвижими имоти, допълни тя.
От бизнеса може да бъдат подадени и други предложения, които имат висока добавена стойност.
Това е проект, който ще се развива с хоризонт за 20 години напред и ще се променя спрямо
динамиката на пазара, посочи Панайотова.
Към “София тех парк” ще действат два съвета - консултативен и научен. Те ще бъдат филтър за
компаниите, които ще влизат в парка и ще чертаят неговото развитие, стана ясно от обясненията
на Панайотова. Кой влиза в двата органа вече е ясно и имената ще бъдат обявени скоро,
допълни тя.
Свършеното до момента
Елица Панайотова увери, че за близо година от съществуването си проектът се движи по
предвидения план график. За него обаче няма публична информация.
До момента са обявени само пет обществени поръчки. Най-голямата е за охрана на територията
на парка за 617 хил. лв. Останалите са за правни консултации (307 хил. лв.), финансови и
административни консултации (216 хил. лв.), доставка на офис консумативи (260 хил. лв.).
Срокът им за изпълнение е до 30 септември 2015 г.
Вече има избран и един изпълнител за доставка на самолетни билети. Поръчката за 250 хил. лв.
е спечелена от “Посока Ком”.
В Направление “Архитектура и градоустройство” е внесен за одобрение подробният устройствен
план.
До месец трябва да бъде пусната и поръчката за организиране на събития, каза Панайотова.
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Заглавие: София Тех Парк започва поредица инициативи в подкрепа на младите
предприемачи и изобретатели
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София Тех Парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане на
предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда.
Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), София Тех Парк (СТП)
започва поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели, съобщи
Милена Димитрова, която отговаря за връзките с обществеността на организацията. СТП се
осъществява с подкрепата на ОПРКБИ, като европейската безвъзмездна финансова помощ е
42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са съфинансиране от българската държава. Вече има
заявен интерес за включване в проекта София Тех Парк от страна на български и международни
компании, допълват от СТП.
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 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, обясниха от СТП.
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Резюме: София Тех Парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане на
предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда. Няколко месеца
след подписването на договор с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ (ОПРКБИ), София Тех Парк (СТП) започва поредица от дейности в
подкрепа на младите предприемачи и изобретатели, съобщи Милена Димитрова, която отговаря
за връзките с обществеността на организацията. СТП се осъществява с подкрепата на ОПРКБИ,
като европейската безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро
са съфинансиране от българската държава. Вече има заявен интерес за включване в проекта
София Тех Парк от страна на български и международни компании, допълват от СТП.
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Резюме: Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), София Тех Парк (СТП) започва
поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели, съобщи Милена
Димитрова, която отговаря за връзките с обществеността на организацията.
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Заглавие: София Тех Парк започва поредица инициативи в подкрепа на младите
предприемачи и изобретатели
Подзаглавие: София Тех Парк започва своето виртуално съществуване чрез подпомагане на
предприемачеството и иновациите преди изграждането на физическата среда.
Автор:
Текст: Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ), София Тех Парк (СТП)
започва поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели, съобщи
Милена Димитрова, която отговаря за връзките с обществеността на организацията. СТП се
осъществява с подкрепата на ОПРКБИ, като европейската безвъзмездна финансова помощ е
42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са съфинансиране от българската държава. Вече има
заявен интерес за включване в проекта София Тех Парк от страна на български и международни
компании, допълват от СТП.
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“.
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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 „Конкурентоспособност”. 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 найважните 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.
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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.
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Заглавие: ГЕРБ търси 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 „Конкурентоспособност”. 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 найважните 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.
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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.
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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 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 "Конкурентоспособност". 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 найважните 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.
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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.
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Заглавие: Безработицата няма да надвиши 12.4%
Подзаглавие:
Автор: Анна Ефтимова
Текст: ¬ Г-жо Лозанова, според “Конвергентна програма за периода 2013-2016 г.” на
Министерството на финансите, тази година безработицата ще достигне 13%, а социалното
министерство заложи тя да не надхвърля 12,4 на сто? Как ще коментирате тази прогноза?
¬ Агенцията по заетостта прави свои прогнози за нивото на безработицата, които естествено се
базират и на данните от Министерството на финансите, които влизат в тази програма,
както и на наблюденията на Националния статистически институт, така и на нашите собствени
наблюдения на пазара на труда. В момента ние можем да гарантираме, че безработицата през
годината няма да е повече от 12,4%. Не очакваме някакъв особен срив, даже отчитаме
съживяване на пазара на труда. Заявяват се повече работни места на първичния пазар на труда,
отколкото са били заявени за същия период на по-миналата година. Пазарът на труда в
България е устойчив и балансиран. Разбира се, миналата година имахме най-голям прилив на
субсидиране към работодателите по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
защото тогава развихме в най-големи мащаби програмите, които са пряко адресирани към
осигуряване на заетост. Това са схемите “Развитие”, “Подкрепа за заетост”, младежката
програма. Схеми, в които през миналата година средномесечната заетост възлизаше на над 50
000 души. Логично тези хора в рамките на субсидирания период, особено при кметовете, остават
на работа за период от 1 г. и ще бъдат освободени през тази година.
¬ Но след това тези хора отново ще останат без работа?
¬ За тези хора сме предвидили други мерки за насърчаване на заетостта. Това е Национална
програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Допълнителни 31 млн. лв. по
Националния план за действие по заетостта, които отпусна служебното правителство, също са
адресирани към групите в неравностойно положение – младежи до 29 г., продължително
безработни, хора над 50 г. Там, където имаме групи в неравностойно положение, в които по
принцип държавата се грижи чрез мерките за насърчаване на работодателите да ги наемат, ние
сме създали баланс чрез наличието на повече средства, повечето от които от бюджета,
отколкото по ОП РЧР.
¬ Казахте, че има раздвижване на пазара на труда. Това не се ли дължи основно на сезонната
заетост?
¬ Забелязваме, че тази година работодателите обявиха свободните позиции по-рано, което също
е белег на оживяване. Някои сезонни работни места бяха заявени още от началото на март.
Много работни места се заявяват в региона на Бургас. Завод за хидрокрекинг например търси
над 700 човека, като прогнозата на работодателят е в рамките на 3 г. заетостта, осигурена от
строежа на този завод, да стигне до 3000 човека. В случаят работодателят се възползва от
нашите услуги като посредник на програмите и мерките за насърчаване на заетостта. Ние сме
разпространили неговата програма на територията на цялата страна. В случай че безработните
пожелаят да се възползват от тези работни места, на тези, които са в близките населени места
до Бургас, ние можем да препоръчаме и мерките за мобилност.
¬ А следите ли за устойчивостта на работните места след края на субсидираната заетост?
¬ С различни методи наблюдаваме устойчивостта на работните места. От една страна,
определена устойчивост извън субсидирания период е регламентирана със Закона за
насърчаване на заетостта. Обикновено ние субсидираме 50% от времето, за което работникът е
зает по договор. Така задължаваме работодателят да наеме един млад човек за 1 г., като ние
плащаме 6 месеца заплата и осигуровките, останалите са за негова сметка. От друга страна, ние
наблюдаваме чрез национална база данни пазара на труда и връщането на нашите участници в
субсидираните ни програми. Тези, които остават без работа след изтичане на субсидирания
период, естествено се записват в бюрата по труда отново. Така че ние имаме обратна връзка.
Прави впечатление, че стажантските програма показват, че около 50% от младите хора остават
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Резюме: ¬ Г-жо Лозанова, според “Конвергентна програма за периода 2013-2016 г.” на
Министерството на финансите, тази година безработицата ще достигне 13%, а социалното
министерство заложи тя да не надхвърля 12,4 на сто? Как ще коментирате тази прогноза?
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на работа след изтичане на субсидирания период. Това е много положителна тенденция. При
останалите програми предстои да се направи изследване.
¬ Колко българи вече заминаха като сезонни работници в страни ¬ членки на ЕС?
¬ Агенцията по заетостта работи добре по програма EURES. Организираме информационни дни,
туристически борси. От началото на годината имаме около 800 човека, които са започнали
работа като селскостопански работници в Испания. Сега ще започнем да изпращаме хора за
Германия в сферата на туризма и в Дания също за селскостопански ферми. Миналата година
най-много хора заминаха именно за Испания и Германия, повечето като сезонни работници.
¬ А какво е съотношението между нискоквалифицираните кадри и специалистите, които отиват
да работят в чужбина?
¬ Това зависи и от офертите, които пускат работодателите. Но бих казала, че съотношението е
по-скоро 50 на 50, защото търсенето на висококвалифицираните специалисти е доста голямо в
Европа.
¬ По отношение на висококвалифицираните кадри, основно лекари и медицински сестри ли се
търсят?
¬ В цяла Европа има глад на лекари. Като разликата между България и Европа е тази, че там им
плащат по-добре. Но забелязвам, че не е голям отливът на завършилите медицина, защото ние
правим трудови борси и с младежи, които завършват медицина. Не е много голям отливът по
линия на нашите спогодби с Великобритания и по програмата EURES. Много повече се развива,
поне чрез посредничеството на Агенцията по заетостта, движението на работната сила в
сферата на хотелиерството.
¬ Споменахме вече за младежите. Колко са регистрираните в бюрата по труда?
¬ В края на март са малко над 80 000 души до 29-годишна възраст.
Националната и европейската статистика определят като младежи хората до 24-годишна
възраст. Ние сме избрали до 29 г., като по този начин даваме възможност на по-голяма целева
група да се включва в субсидирани младежки инициативи и мерки. По данни на Евростат нивото
на младежката безработица е 29%, НСИ – 28%. Агенцията по заетостта измерва само дела на
младите хора в общия брой регистрирани безработни. Делът им е 20%. Традиционно варира
между е 20¬ 21%.
Агенцията по заетостта е част от Европейската мрежа на обществените служби за заетост. Ние
отчитаме като проблем за цяла Европа, че младите хора нямат необходимата мотивация за
работа, не са предпочитана работна сила от някои работодатели и трудно намират заетост.
¬ Заради тази липса на мотивация ли ще назначите психолози в бюрата по труда, които ще
работят с безработните младежи?
¬ Заедно с колегите от Министерството на труда и социалната политика работим по един проект,
по който ще назначим 40 психолози и мениджър случаи. Те ще бъдат на територията на
областните градове, където имаме най-голяма концентрация на млади хора. Ще работят по поспециални методики, така че да накарат хората от по-уязвимите групи, каквито са и младежите,
да намерят най-добрия път да професионално развитие, обучение или заетост. Идеята е да
стигат по-лесно до тях. Ние не искаме да предлагаме просто една формална услуга – ела
регистрирай се, ако има свободно място, отивай, ако не, продължавай да се подписваш при нас.
Стремим се непрекъснато да усъвършенстваме услугата. До месец ще започнем подбора на
психолозите. Отделно от този месец определихме във всички бюра по труда по двама
служители, които ще преминат обучение за посредници за работа с младежи. Работата на
посредниците и психолозите ще е да срещнат индивидуалните нагласи и способности на хората,
които влизат в бюрата по труда, с обективните възможности на пазара, с изискванията на
работодателите. Ние вече сме идентифицирали проблемите на младите хора в България.
Липсва им мотивация, имат прекалено много информация от интернет и си мислят, че всичко
хубаво трябва да им се случи. Много често родителите им работят в чужбина и на младежите им
стигат 200-300 евро, които им изпращат всеки месец, за да си пият кафето и да не искат да
работят. Има млади хора и изобщо безработни, които още като влязат в бюрата по труда, се
вижда, че те имат мотивация да работят, просто им трябва насока.
¬ В кои сектори са най-търсени младите хора?
¬ По-скоро бих казала в кои сектори се търси работна сила. Защото забелязахме, че младите
хора станаха търсени на пазара на труда тогава, когото показвахме на работодателите чрез
стажантските програми, че младостта не е порок и това, че човек няма трудов опит, не означава,
че той не може да се научи да работи. Работодателите се активизираха за наемат младежи
именно когато тръгна проекта “От образование към заетост” и младежката инициатива, която
популяризирахме през миналата година. Работодателите търсят много кадри в ИТ сектора. В
шивашкия сектор в южните и крайно северните региони също много се търсят. Там понякога
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трудно се намират работници, защото се плащат ниски възнаграждения. Забелязваме
устойчивост на сезонната и туристическата заетост. Има една положителна тенденция хората,
които излизат от туристически бранш на лятната заетост, се пренасочват към зимната. Подобна
инициатива имаме с колегите от обществената служба по заетост в Германия да започнем да
обменяме работници от сферата на туризма точно по този метод. Отиват при тях през зимния
туристически период, връщат се при нас през лятото. Тук се адресираме към младите хора. .
Визитка
Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по славянска филология. Владее полски,
руски и английски eзик
Има международен опит в областта на пазара на труда, по линия на предприсъеди-нителните
фондове и програми на ЕС – програма ФАР, както и опит по оперативните европей-ски програми
„Развитие на чо-вешките ресурси”, ОПАК, „Регионално развитие”, “Конкурентоспособност”
От 20 г. работи в системата на Агенцията по заетостта като специалист, началник-сектор,
началник-отдел, директор на бюро по труда
От януари до септември 2011 г. е зам. изпълнителен директор, а от февруари 2012 г. изпълнителен директор на агенцията
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Заглавие: Ще оцелеят ли малкият и средният бизнес
Подзаглавие:
Автор: Костадин Атанасов
Текст: По данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма микро, малките и
средните предприятия реално са 99% от всички икономически субекти в България. Според
председателя на управителния съвет на Националното сдружение на малкия и средния бизнес
Елеонора Негулова, този бизнес осигурява около 67% от работните места и приблизително
толкова от брутния вътрешен продукт. Той е и най-големият работодател, и най-големият
инвеститор. Това е така, защото малкият бизнес инвестира в такива места, където големите
инвеститори никога не биха проявили интерес, казва тя.
Например, ако отидете в област Монтана или област Видин, в малките населени места или в
малките общини, единствено местните малки бизнеси са направили своите инвестиции,
залагайки цялото си имущество и всичките си ресурси – посочва Елеонора Негулова. – Сега
чуваме от различни посоки послания, че малкият бизнес е много важен, но тази констатация не е
достатъчна. Трябва вече да започнат да се прилагат конкретни мерки за насърчаването му.
Защото, за да може да се пълни хазната и да има след това достатъчно пари, които публичната
власт да преразпределя, някой първо трябва да създаде добавената стойност.
Според г-жа Негулова най-големият проблем, който среща малкият бизнес в момента, е
изключително свитият пазар. Друг проблем е достъпът до финансиране, който е изключително
затруднен, независимо от усилията на правителството да заработи Националният гаранционен
фонд и да се отпуснат пари по линия на кредитите „Джереми”. Голям проблем е и монополното
положение на търговските вериги, които смазват земеделските производители, малките
доставчици на хранителни продукти и други български стоки. Кои браншове произведоха наймного безработни и кои от тях се справят с кризата най-добре?
Най-много работни места бяха загубени в тези сектори, в които пряко въздействие оказа
намаляването на покупателната способност на населението – продължава Елеонора Негулова. –
На първо място това са стоките, които не са от първа необходимост, защото, когато едно
семейство има ограничен бюджет, винаги се търсят нещата, които са най-важни и са свързани с
биологичните нужди. Естествено, ако търсим тези сектори, които са претърпели относително
най-малко негативно влияние от кризата, това са информационните и комуникационни
технологии. Аутсорсингът на услуги е един от сериозните източници на приходи в хазната и
привлича най-много интерес от западни инвеститори. В това число са и тези сектори, които имат
експортен потенциал. В период на криза това, което установихме в Националното сдружение на
малкия и средния бизнес, е, че много важно е бизнесите да намерят начин да се преструктурират
и да търсят варианти за диверсификация. Тоест, да имат минимум два източника на доходи или
на приходи, така че да не разчитат само на един бизнес.
Според Нeгулова най-важните мерки, които трябва да се предприемат за стимулиране на този
бизнес, са свързани с въвеждането на електронното правителство, електронните общини и
облекчаване на самите режими на бизнесите: регистрационни, информационни и лицензионни,
което драстично би намалило разходите, свързани с администрацията. От изключително
значение е облекчаването на разплащанията от страна на държавата и общините към бизнеса,
защото това би намалило и междуфирмената задлъжнялост. Малките и средни предприятия
искат да се промени Законът за данък върху добавената стойност, тоест да се дължи данъка не
тогава, когато се сключва сделката, а когато тя бива разплатена. Защото не е нормално малкият
бизнес да финансира държавата, преди да е получил самото плащане към себе си. Ще оцелее
ли в крайна сметка малкият и средния бизнес?
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Резюме: По данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма микро, малките и
средните предприятия реално са 99% от всички икономически субекти в България. Според
председателя на управителния съвет на Националното сдружение на малкия и средния бизнес
Елеонора Негулова, този бизнес осигурява около 67% от работните места и приблизително
толкова от брутния вътрешен продукт. Той е и най-големият работодател, и най-големият
инвеститор.
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Малкият бизнес няма друг изход, освен да се справя и бих казала, че това е добрата новина за
българското общество – оптимистично отговаря Елеонора Негулова. – Защото ако той не работи,
то 67% от заетите места ще трябва да бъдат освободени и хората ще трябва да бъдат
подпомагани социално. Така че той е социално отговорен, той си плаща данъците, ще продължи
да бъде гъвкав, да търси възможности и да се надяваме, че ще излезе от фазата на
оцеляването. Това, естествено, в голяма степен зависи от развитието на европейските пазари,
защото ние основно изнасяме за там и сме изключително отворена икономика. Но най-важното,
от което трябва да си вземем поука от последните години, е да се научим да управляваме
промяната и да я разпознаваме. И да се готвим за нея, защото оттук нататък ни чакат
турбулентни времена. Тези, които успеят да направят средносречни и краткосрочни стратегии и
се подготвят, ще имат успех.
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Заглавие: Димитър Бойчев: 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 „Конкурентоспособност”. 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 найважните 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.
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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.
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