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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
27.04.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 50 
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 - национални 10 

 - регионални 2 

 периодични издания 4 

 интернет издания и блогове 34 

Общо за деня 50 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 27.04.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 6  
Брой думи: 266  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива това носи пари за държавата. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи." Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов при откриването на цех за изворна вода над Бачково вчера.  
 
Заглавие: Борисов: Пътят е не флашки, а евроинвестиции  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е пътят, по който България може да се развива това носи пари за държавата. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи." Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов при откриването на цех за изворна вода над Бачково вчера.  
Той изтъкна, че правителството на ГЕРБ е помогнало за изграждането на предприятието, в 
което са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
Предната вечер в Смолян Борисов даде заявка, че ще се кандидатира за президент на 
следващите избори. "Като гледам, на първия ред са 15-20-годишни и на следващите избори ще 
гласуват за мен за президент. Това Местан, Станишев и Костов не могат да ми го вземат", 
заяви той.  
Борисов беше категоричен, че ГЕРБ ще спечели изборите заради пълните площади, които 
вижда при обиколките си в страната.  
Ние не търсим конфронтация, не размахваме компромати, а показваме това, което сме 
направили - много пречиствателни станции, магистрали, детски градини. Ще мине 12 май и ще 
искам да ми се извинят, защото ще трябва да се правят консултации. Ние не сочим никой с 
пръст, а посочваме само това, което сме си построили, отсече Борисов.  
На среща с бизнеса в Харманли пък водачът на листата за Хасково Делян Добрев потвърди, че 
при втори мандат на ГЕРБ мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма ще 
бъде разделено на две.  
Вторият в листата Красимир Стефанов, доскоро шеф на НАП, увери, че 10-те процента плосък 
данък ще се запазят, няма да има драстични промени и по отношение на другите налози.  
Ако пък администрацията не спазва предвидените срокове за извършване на дадена услуга, тя 
ще бъде задължена да върне таксата на съответната фирма.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 10  
Брой думи: 1036  
 
 
Резюме: Държавата да поема половината от разходите на всички фирми, които са решили да 
участват в международно изложение и са готови да вложат и собствени средства за тази цел. 
Това предложи Николай Илиев, президент и съосновател на Datecs (Датекс), по време на 
втората годишна кръгла маса "Bulgarian ICT Watch - Възможности и успешни стратегии за ИКТ 
износ". "Голямото предимство на подобен подход е, че в този случай отпада необходимостта 
държавната институция сама да решава кои са най-перспективните продукти или фирми", както 
и най-заслужаващите си изложения, добави той. Мнението му бе подкрепено от Георги 
Брашнаров, председател на УС на Българската асоциация на софтуерните компании 
(БАСКОМ), и Ивайло Славов, член на борда на Българската аутсорсинг асоциация (БАА), които 
бяха другите двама представители на българския ИКТ бизнес сред участниците на кръглата 
маса.  
 
Заглавие: ИКТ износители искат различна държавна подкрепа за дейности в чужбина  
Подзаглавие:  
Автор: Тихомир ИВАНОВ  
Текст: Държавата да поема половината от разходите на всички фирми, които са решили да 
участват в международно изложение и са готови да вложат и собствени средства за тази цел. 
Това предложи Николай Илиев, президент и съосновател на Datecs (Датекс), по време на 
втората годишна кръгла маса "Bulgarian ICT Watch - Възможности и успешни стратегии за ИКТ 
износ". "Голямото предимство на подобен подход е, че в този случай отпада необходимостта 
държавната институция сама да решава кои са най-перспективните продукти или фирми", както 
и най-заслужаващите си изложения, добави той. Мнението му бе подкрепено от Георги 
Брашнаров, председател на УС на Българската асоциация на софтуерните компании 
(БАСКОМ), и Ивайло Славов, член на борда на Българската аутсорсинг асоциация (БАА), които 
бяха другите двама представители на българския ИКТ бизнес сред участниците на кръглата 
маса.  
Събитието бе организирано от ICT Media, Българската агенция за инвестиции (БАИ) u БАСКОМ  
u със съдействието на БАЙТ и БАА. Генерален партньор на инициативата бе InterConsult 
Bulgaria (ИнтерКонсулт България), а официални партньори бяха Datecs и Sofia Airport Center.  
Николай Илиев предложи, "ако някой има продукт с експортен потенциал или дори само идея за 
него, и толкова вярва в неговото развитие, че е готов да инвестира в него собствени или заети 
от банка пари, но на негово име, тогава държавата да му помага с още толкова грантови 
средства". Това е принцип, доказал се като достатъчно ефективен в страни с успешен износ 
като Германия например, каза той.  
"Напълно заставам зад последната идея. За нас също е било важно да се фокусират малкото 
средства, които има, в прагматични и успешни мероприятия, а не да се правят масовки", 
съгласи се Георги Брашнаров.  
"Не само абсолютно споделям последната идея, но мога да кажа, че можехме да я приложим 
преди 2 месеца на панаира CeBIT, където сами финансирахме собствения си щанд. Но това, че 
нямаше държавен щанд, не ни попречи да  
участваме", каза Ивайло Славов от БАА, който е и изпълнителен директор на фирма Bulpros.  
Според Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ, споделянето на такива разходи е 
добра идея, но ако няма добър механизъм за преценка на кои събития е най-добре да се ходи, 
"или трябва да имаме огромни чували с пари, за да финансираме всички тези участия, или 
няма да се отиде на всички и тогава пак ще има недоволни фирми и организатори на 
мероприятия".  
Ивайло Славов коментира, че това трябва да е предмет на обществена дискусия, на която да 
се приоритизират най-важните събития за съответните индустрии.  
Николай Илиев обаче заяви, че ще е трудно да се отсеят изложенията, затова е по-добре всяка 
фирма сама да си ги определи. Той даде пример с Datecs. "Ние може би от 20 г. участваме на 
CeBIT. Това действително е много важно събитие - на него не само намираме нови партньори, 
но и показваме на старите си партньори, че продължаваме да присъстваме. Но от 2-3 г. 
участваме и на CARTES в Париж - най-голямото изложение за платежни технологии, карти и 
т.н. Това е по-фокусирано мероприятие, но смятам, че бъдещето е именно в такива събития. 
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Всеки би следвало да определи и да предложи на държавата къде очаква да бъде 
подпомогнат, ако така или иначе ще харчи и от собствените си пари. Не бих търсил силно 
администриране, достатъчно е да се задели някаква сума от бюджета, с която да се подпомагат 
фирмите, които са се осмелили да участват. От това ще има реална полза", обясни той.  
Никола Стоянов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП), посочи, че  
е съгласен с препоръките на бизнеса, че е разумно държавата да подпомогне една част, а не 
да плати за цялото участие. "Това, че предлагаме безплатна панаирна площ, води до нездрави 
интереси тя да се използва. Простата сметка е, че с парите, с които можем изцяло да покрием 
участието на 15 фирми на един щанд, можем да заведем 18, ако те си покрият 20% от 
разходите. Така бихме допринесли повече, а и фирмите не биха се натоварили с тези 20%", 
каза той.  
От друга страна, опитът на Никола Стоянов показва, че много фирми, докато са по-малки, ходят 
на общите щандове, защото е най-евтино, а с добиването на знания и самочувствие 
предпочитат да платят за отделен щанд. Впоследствие някои фирми виждат, че е хубаво да се 
представят като част от един сектор и една държава. И Никола Стоянов се надява ИАНМСП, 
другите отговорни институции и бизнесът да направят с общи усилия така, че "Made in Bulgaria" 
да значи много хубави неща. Тогава и за вас ще е от полза да сте на един общ български 
щанд."  
"Координацията и доброто сътрудничество между ИКТ фирмите е повод за все по-често 
срещаното определение за нашата страна като "Силициевата долина на  
Балканите" - каза Виолета Лорер, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма. - В 
налагането на тази визия в лицето на МИЕТ имате сериозен и надежден партньор. Работим 
усилено, за да повишим информираността на бизнеса за възможностите за допълнително 
финансиране чрез средства от еврофондове за стартъп хъбове, кредити с ниска лихва по 
инициативата JEREMIE и др. Съвместно с БАИ представяме сектора на бизнес изложения в 
САЩ, Западна Европа и Азия."  
Според Никола Стоянов, целта на всичко това е фирмите и служителите им да станат повече и 
по-богати, а по този начин цялата държава да стане по-богата. Ако износът може да спомогне 
за постигането на тази цел, има много пътища към него, един от тях са панаирите.  
Затова ИАНМСП планира да подобри качеството на спонсорираното от държавата участие по 
международни изложения, което обаче ще доведе до покриването на по-малък брой събития. 
"Ще се стремим всяко участие да е наистина сериозно - с по-големи щандове, с програма, със 
съпътстващи събития. Дори участията да намалят от 50 на 10. Надявам се в следващия 
програмен период да има повече пари и да правим 50 събития като хората - каза той. - В 
допълнение част от търговските мисии ще съпътстват панаирите, защото смятаме, че между 
самите фирми има големи разлики. Като цяло сред МСП има фирми, които са готови да отидат 
на един панаир, и други, които не са готови. За компаниите, с които ще работим за изложения, 
ще организираме търговски мисии, за да се ориентират в обстановката. Целта е всяка фирма 
да представи държавата добре и наистина да извлече полза от участието си."  
Агенцията организира и форуми в България, като тази дейност също ще бъде продължена.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 12  
Брой думи: 429  
 
 
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. 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  
 
Заглавие: София Тех Парк подкрепя младите предприемачи и изобретатели  
Подзаглавие:  
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". 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 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-ти км, обясниха от СТП.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 36,38  
Брой думи: 578  
 
 
Резюме: Три от големите български заводи за производство на различен тип кабели и 
проводници завършиха миналата година с разнопосочни резултати.  
 
Заглавие: Приходите на "Емка" тръгват нагоре  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Три от големите български заводи за производство на различен тип кабели и 
проводници завършиха миналата година с разнопосочни резултати.  
Мениджърите на севлиевската фабрика "Емка" АД могат спокойно да застанат пред 
акционерите си. Тя е увеличила печалбата си до 3.686 млн. лв., което е с 16% повече от 
резултата й за 2011-а. Това е максималната годишна стойност, която е постигала фирмата, 
според данните от финансовите й отчети и това постижение се дължи основно на повечето 
приходи от дейността й.  
В същото време софийският "Елпром-ЗЕМ" АД и "Гамакабел" АД от Смолян влошиха 
финансовите си показатели. Първото отчита загуба от 751 хил. лв., а отрицателният финансов 
резултат на второто се измерва с милиони - 4.691 млн. лева.  
"Емка", което е специализирано в производство на емайлирани бобинажни, профилни и 
изолирани кабели и проводници успя да подобри печалбите си благодарение на повечето 
нетни приходи от продажби на продуктите й. Най-голям отново е приносът на външния пазар, 
който осигурява 83.74% от всички парични постъпления във фирмата.  
Себестойността и цените на продукцията на дружеството се влияят от цените на основните 
материали, които то използва, а в основната си част те са борсови стоки (мед, алуминий, 
поливинилхлорид, пластификатор).  
Подмяната на морално остаряло и енергоемко оборудване с еврокредитиране през миналата 
година се очаква да повлияе за свиване на разходите според анализаторите. А повишаването 
на качеството на изделията ще вдигне и продажбите, и печалбите. Все в тази посока са и 
усилията за продължаване на модернизацията на оборудването, за увеличение на капацитета 
за производство на гъвкави кабели от номенклатура на "Емка" и за създаване на условия за 
производство на кабели със специални материали. Смолянското "Гамакабел" отчете (с една 
трета) по-малко приходи и увеличаване на загубата през миналата година. През периода 
фирмата продължи да работи, засегната от тежките последици на кризата, от рязкото свиване 
на пазара и от големия спад на инвестиции в отраслите потребители на кабели и проводници. 
Основната цел на предприятието беше да се задържи на пазара, макар да са понижени 
обемите, да не прекъсва дейността си и да запази висококвалифицираните си работници и 
специалисти, обясниха от завода.  
Особено голяма тежест върху крайния финансов резултат на фирмата имат финансовите 
разходи, в по-голямата си част за изплащане на лихви по банкови кредити. И през 2012-а 
дружеството реализираше своята продукция от кабели и проводници в обичайното за 
последните няколко години съотношение - на вътрешния пазар с относителен дял от 28% и на 
външния пазар - 72% от изделията му.  
Основният проблем на дружеството през 2012 г. беше недостатъчното търсене на пазара и 
неравномерното натоварване на оборудването (средно около 60%) и това стана причина в 
средата да миналата година да бъде съкратен около 20% от персонала.  
През тази година "Гамакабел" АД ще се концентрира основно върху приключването на проект, 
за който е спечелена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" за технологична модернизация на 
производството.  
Машиностроителната компания "Елпром ЗЕМ" продължава да страда от намалелите поръчки в 
този сектор. Тя завърши миналата година със загуба от 751 хил. лв., което е спад от над два 
пъти спрямо 2011-а. Приходите й от продажби са намалели с повече от една трета на годишна 
база. Те са основно от произведените електрически двигатели и от ремонтни дейности, докато 
паричните средства от хидрогенератори са намалели значително. Почти цялата продукция на 
завода намира клиенти на вътрешния пазар, а само малка част от нея излиза в други 
европейски държави.  



 

 

13 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
7
/2

0
1
3

 

От 1997 г. "Елпром ЗЕМ" е частно дружество в групата на "Индустриален холдинг България". 
Собственик на контролния пакет акции в него е "ЗММ България холдинг".  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 9,13  
Брой думи: 1557  
 
 
Резюме: Отговорът е на икономическия екип на ГЕРБ от преди четири години. Тогава в 
редакцията на "Капитал" бяха дошли Симеон Дянков, Росен Плевнелиев и Бисер Боев. През 
2009 г. те бяха ядрото на икономическия екип на ГЕРБ. Заглавието, което те не искаха да 
прочетат, не беше публикувано точно така, но голяма част от намеренията, изразени от 
експертите* през пролетта на 2009 г. по едно или друго стечение на обстоятелствата не бяха 
изпълнени или се случиха само частично. Отговорността естествено не е само персонална, а 
на цялото доскорошно управляващо мнозинство. Допълнително сол в раната обилно сложи и 
кризата в Европа- през 2009 г. очакванията бяха, че за две-три години икономиката ще се 
съвземе и към края на мандата на ГЕРБ отново ще се радваме на растеж. Уви, настоящите 
прогнози са за бавно възстановяване, което според най-черногледите икономисти няма да 
завърши и в мандата на следващия кабинет.  
 
Заглавие: Да обещаваш е лесно  
Подзаглавие: Как отговори ГЕРБ преди четири години и какво беше изпълнено  
Автор:  
Текст: Отговорът е на икономическия екип на ГЕРБ от преди четири години. Тогава в 
редакцията на "Капитал" бяха дошли Симеон Дянков, Росен Плевнелиев и Бисер Боев. През 
2009 г. те бяха ядрото на икономическия екип на ГЕРБ. Заглавието, което те не искаха да 
прочетат, не беше публикувано точно така, но голяма част от намеренията, изразени от 
експертите* през пролетта на 2009 г. по едно или друго стечение на обстоятелствата не бяха 
изпълнени или се случиха само частично. Отговорността естествено не е само персонална, а 
на цялото доскорошно управляващо мнозинство. Допълнително сол в раната обилно сложи и 
кризата в Европа- през 2009 г. очакванията бяха, че за две-три години икономиката ще се 
съвземе и към края на мандата на ГЕРБ отново ще се радваме на растеж. Уви, настоящите 
прогнози са за бавно възстановяване, което според най-черногледите икономисти няма да 
завърши и в мандата на следващия кабинет.  
Хм, бизнесът?  
Основната заявка на експертния екип на ГЕРБ преди четири години беше да работи за 
промяната на отношението на държавата към гражданите и бизнеса, "защото трябва да се 
спазват законите и управлението да е прозрачно". Тогава те посочиха като най-голяма грешка 
на кабинета Станишев "наложения олигархичен модел на управление в икономиката" (!).  
Точно в тази сфера обаче кабинетът на ГЕРБ има най-много да наваксва. Както между другото 
признаха и представителите на настоящия икономически екип на партията. Вместо да работи в 
услуга на бизнеса, голяма част от държавната машина при предишния кабинет всъщност беше 
впрегната срещу него. Ето (само) един пример: по искане на "Булгартабак" парламентът одобри 
поправка в закона за тютюна, с която бяха забранени производството и търговията с цигарени 
гилзи. Това на практика спря да работи част от предприятието за цигарени опаковки "Юрий 
Гагарин", което в края на февруари се продаде на собственици, близки до... "Булгартабак".  
В същото време се засили и усещането, че определени компании се ползват със специални 
права и за тях законите не важат. Един далечен и един малко по-пресен пример са търговете за 
дървесина и за земя, които организира земеделското министерство - и в двата случая те се 
оказаха направени за избрани компании. Кабинетът не разби и монопола при мултиплексите, 
заради което Брюксел ще ни съди, все още държавното имущество не се управлява по-добре и 
фирми като БДЖ, ВМЗ - Сопот, и Български пощи продължават да съществуват на ръба на 
фалита.  
Регулаторите не се промениха така, че да работят в условия на създаване на истинска 
конкуренция. Липсата на прозрачност в работата на някои институции логично доведе до 
влошаване на общия бизнес климат. В класациите за икономическа свобода и условия за 
правене на бизнес през 2012 г. България вече попада в долната третина спрямо държавите от 
ЕС и е на дъното по индекс за човешко развитие и по възприятие за корупция.  
Тези проблеми в съчетание с кризата и задълбочаващите се дисбаланси на пазара на труда 
бяха причината и за постоянния ръст на безработицата, която в края на миналата година 
надхвърли 12.5%. В крайна сметка точно липсата на нови работни места беше една от 
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основните причини за протестите в началото на тази година, които доведоха и до оставката на 
кабинета Борисов.  
Разбира се, има и примери за позитивна промяна - макропоказателите на България са добри, 
като правителството се справи със собствени сили, без помощ от международни институции 
или ЕС, въпреки че първоначалната идея на икономистите на ГЕРБ беше да потърсят 
споразумение с Международния валутен фонд. Добрата финансова репутация на България й 
помага да се финансира на добра цена от пазарите.  
Намерението да се намали административната тежест за бизнеса също беше добра идея, друг 
е въпросът какво е реално изпълнено. Ако се съди по заявката на настоящия икономически 
екип, дадена сега - явно има много още да се работи.  
Гордостта на ГЕРБ  
Магистралите и по-добро усвояване на еврофондовете присъстваха не само в предизборните 
заръки на икономистите на ГЕРБ преди четири години. Те са и гордостта на правителството на 
Борисов. Факт е, че системата за верифициране и разплащане с евросредства наистина се 
подобри, както и "тръбата" с проекти, която да захранва големите програми като "Транспорт" и 
"Регионално развитие". Въведените строги контроли и финансови корекции сведоха почти до 
минимум нивото на грешки - 2% при средно 4% в ЕС. Програма "Конкурентоспособност" 
обаче така и не тръгна, а грантови средства бяха прехвърлени към банките, които да ги 
превърнат в нисколихвени заеми. "Околна среда" закъсня ужасно заради неподготвените 
общини и мащаба на проектите.  
Но най-големите проблеми с еврофондовете не дойдоха от това, за което се харчат, а от 
ефекта от тях. Затихването на останалите свежи източници на пари в икономиката доведе до 
състезания за европари, в които чиновниците де факто създадоха фаворити в определени 
сектори: например строителство. Непрозрачността на определени програми, като тези на 
земеделското министерство, позволиха огромно (документално изрядно) финансиране на 
медии и свързани лица, което лесно прелива в лостове за влияние.  
Икономистите на Борисов преди четири години очертаха като особено важни три магистрали - 
"Тракия", "Марица" и "Струма". Не може да се отрече скоростното придвижване на процедурите 
и по трите, така че в максимално кратки срокове да бъде започнато строителството на 
незавършените отсечки. И за трите проекта бе договорено финансиране по оперативна 
програма "Транспорт". В края на мандата обаче се оказа, че нито една от трите магистрали 
няма да бъде завършена от правителството на ГЕРБ. При "Струма" това няма как да се случи 
заради големия обем работа и отлагането на най-сложната отсечка - лот 3 (Благоевград - 
Сандански) за програмния период след 2014 г. При "Тракия" и "Марица" обаче причините са по-
различни - слаб контрол върху изпълнителите, който доведе и до сериозно забавяне при част 
от отсечките.  
В резултат от това лот 4 на "Тракия" (Ямбол - Карнобат) ще бъде завършен най-рано в средата 
на лятото, а участъкът от "Марица" между село Оризово и Харманли - не по-рано от 
следващата година. Заради сериозно изоставане от графика за строителство на магистралата 
между Димитровград и Харманли от АПИ предупредиха изпълнителя - сдружение "Марица 
хайуей" с водещ партньор "ПСТ холдинг", че е възможно да се стигне до прекратяване на 
договора.  
Вдигаме ги! Не, сваляме ги  
ГЕРБ наложиха и нов стил в политиката - да излизат с идеи или теми, които след това подлагат 
на обществено обсъждане. Така в зависимост от общественото мнение кабинетът често 
сменяше мнението си в движение. А това допълнително внасяше несигурност в бизнес 
средата. Един от секторите, в които това можеше да се види най-отчетливо, е данъчната и 
осигурителна политика.  
След като в началото на мандата на партията на Бойко Борисов осигуровките бяха понижени с 
два процентни пункта като антикризисна мярка за пазара на труда, след това бяха повишени 
отново. През годините намеренията за промяна на ставката по ДДС също се движеха нагоре-
надолу като нивото на река Дунав. В крайна сметка обаче основната заявка беше данъците да 
останат непроменени и тя може да се счита за изпълнена. Друг е въпросът, че плащането им 
стана дори по-трудно - а това е големият проблем на бизнеса.  
Извън еврозоната  
Една от основните цели на ГЕРБ в началото беше България да бъде приета в преддверието на 
еврозоната - валутният механизъм ERM II. В стремежа си да вкара бюджетния дефицит в рамки 
обаче правителството забави част от разплащанията към бизнеса. Просрочията към края на 
2009 г. бяха за около 600 млн. лв. За много от фирмите обаче тогава плащането беше въпрос 
на оцеляване. В крайна сметка компаниите получиха вземанията си през Българска банка за 
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развитие, но с дискаунт от 7%. Пак в стремежа си да овладее дупката в бюджета в началото на 
мандата си ГЕРБ повтори грешката на предшествениците си - да задържа ДДС на фирмите. 
Впоследствие се оказа, че тези спорни мерки вършат работа само при изчисляване на 
бюджетния дефицит по националната методология, а по стандартите на Европейската комисия 
сме на свръхдефицит 4.3% от БВП за 2009 г. Така България загуби възможността да бъде 
приета в преддверието на еврозоната. Друг е въпросът, че в момента това иначе лошо 
стечение на обстоятелствата за страната впоследствие се оказа по-добрият вариант. 
Еврозоната изпадна в криза, а членките й трябваше да финансират спасителни програми за 
Гърция, Ирландия и Португалия. Разбира се, за оставането извън чакалнята на валутния клуб 
имаше значение и чисто политическата оценка за България, която включва различни критерии 
като ниво на корупция, нормална съдебна система, добре работещи регулатори. По всички тях 
не беше отбелязан сериозен напредък, като по някои дори имаше и влошаване.  
Реформи - къде?  
Обещанието за реформи на публичните сфери като здравеопазване, съдебна система и 
администрация. Първите две така и не се случиха, ако не се брои честата смяна на здравни 
министри. Административна реформа беше направена, като първо бяха оптимизирани някои 
публични структури, след това се промени и начинът на заплащане на държавните служители. 
Големите проблеми в администрацията обаче - раздутият щат в определени ведомства (най-
вече силовите) и неефективността им - останаха нерешени. Все пак трябва да се отчете и 
частичен успех в пенсионната сфера - започна поетапно увеличение на възрастта и стажа за 
пенсиониране с цел да се намали натискът върху системата, бяха направени опити да се 
ограничи и ранното пенсиониране, но служителите на МВР останаха незасегнати.  
* През 2009 г. на гости на вестника бяха Симеон Дянков като топ икономист в Световната банка, 
Росен Плевнелиев като управител на "Линднер България" и Бисер Боев, който преди да се 
пробва в политиката, заемаше длъжността директор в "Икономедиа". Впоследствие тримата 
получиха различни роли във властта. Дянков стана икономически вицепремиер и финансов 
министър, а президентът Плевнелиев до 2011 г. беше регионален министър. Престоят на Бисер 
Боев в експертния икономически екип на ГЕРБ беше кратък - едва няколко месеца.  
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Резюме: Мирча е от Румъния и е в София за около три седмици. За да се придвижва из града 
през това време, решава, че му трябва колело.  
 
Заглавие: Искам нещо твое  
Подзаглавие: Два екипа, финансирани от LAUNCHub и от Eleven, с различен прочит на един и 
същ проблем - какво да правим с многото вещи, които имаме  
Автор: Калина ЧЕРНЕВА  
Текст: Мирча е от Румъния и е в София за около три седмици. За да се придвижва из града 
през това време, решава, че му трябва колело.  
Намира го през платформата UseTogether, която той и екипът му разработват. Тя дава на 
хората възможност да ползват вещи, без да ги притежават. Така той успява да си вземе колело 
под наем за три седмици. Тази и още около 300 "сделки" се случват в платформата в момента, 
а от август миналата година, когато тя започва да работи, общият брой на размените, които е 
спомогнала, наброява около 1000.  
Мирча Вадан в екип с още шестима души - Габи Наги, Феликс Керекес, Каталин Пин-та, Виктор 
Мирон, Лариса Ангел и Йоана Хритку-Мешенски, наскоро получиха 30 хил. евро от фонда за 
дялови инвестиции LAUNCHub, за да продължат да развиват идеята си за UseTogether. 
Платформата може да се оприличи и на социална мрежа, в която вещите стават повод за 
комуникация и среща между потребителите.  
Като Facebook за вещи се определя и друг подобен проект, който се разработва в момента в 
София. Платформата се казва Unioncy и в началото на годината получи 25 хил. евро от другия 
фонд по JEREMIE - Eleven. Екипът, който я разработва, е международен и се състои от 
българина Деян Димитров и шведа Виктор Бодин. Двамата вече три месеца работят върху 
"Facebook за вещите", чиято цел е да помогне на хората първо да подредят това, което 
притежават, да разменят информация за тези вещи и впоследствие, ако искат, да търгуват с 
тях - както през Amazon и eBay; така и помежду си. Платформата работи от около месец и вече 
има около 5 хил. потребители, от които 80% са от САЩ.  
Така Деян и Виктор смятат, че дават онлайн "дом" на цялата бъркотия от предмети, която се 
трупа вкъщи. Не само това, но Unioncy организира и наличната информация за вещите ни - 
пази касовите бележки и гаранционните карти, предоставя ръководства за употреба и новини за 
продуктите, които притежаваме.  
Като в своеобразно състезание двата проекта се опитват да представят различен прочит и 
решение на един и същ проблем - какво да правим с многото, а понякога и излишни вещи, които 
имаме.  
Допирната точка  
Един от пионерите на модела, в който всеки може да продава, дори да не е търговец, е сайтът 
eBay Именно него ползват Деян и Виктор от Unioncy за да позволят на потребителите си да 
продават вещите си. Всъщност в платформата вече има въведени около 80 милиона продукта, 
към които всеки потребител може да добавя още. Ако искаш да продадеш своя вещ, сайтът те 
препраща към eBay, а ако искаш да купиш - към Amazon, с които Unioncy си партнира.  
Търговията обаче е само част от платформата, обяснява екипът. Можеш да я използваш дори 
само за да се социализираш. Това е и разликата между Unioncy и eBay например, където 
потребителите се регистрират с намерението да търгуват. В Unioncy основната цел е да се 
социализират. "Цялата идея е не да сме място за пазаруване, рекламирано от търговците, а 
място за пазаруване, което потребителите да популяризират", обяснява Деян. Добавената 
стойност на платформата е, че ти позволява да организираш вещите си в каталози и да 
съхраняваш информацията за тях - като например кога си ги купил, имат ли гаранция и в сила 
ли е още тя. Освен това можеш да сравняваш различни продукти, да откриваш нови и да 
научиш колко струва на пазара вещ, която притежаваш. И в крайна сметка, ако решиш, да я 
продадеш. По думите на Виктор хората във Великобритания държат вкъщи средно вещи на 
стойност 3500 паунда, които не ползват изобщо. Вероятно и нямат представа колко биха 
стрували, ако решат просто да се отърват от тях. "Ние знаем колко струват на пазара нещата, 
които притежаваш. Ако и ти знаеш това, може да търгуваш с тях компетентно", пояснява 
Виктор.  
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В момента екипът на Unioncy тепърва разработва социалния елемент на платформата. Скоро в 
нея потребителите ще могат да виждат какво притежават други потребители и какво искат да 
имат. Така ще стане възможно да обменят информация за продуктите и да се социализират 
около тях. Следващата стъпка по думите на Виктор е да се осъществи връзката с други хора в 
платформата, които търсят нещо, което ти продаваш, даваш под наем или подаряваш. Точно 
тук е и точката на пресичане с проекта, финансиран от LAUNCHub - UseTogether. В UseTogether 
потребителите добавят вещи, които не ползват често и затова биха искали да ги заемат, 
разменят за нещо друго, подарят или пък да ги дадат под наем. Те обаче не възнамеряват да 
се фокусират върху продажби, а само върху споделено ползване. Платформата съществува от 
август миналата година и в нея вече има 1200 потребители и 1600 вещи и услуги. Някои от 
потребителите в нея  
предлагат уроци по китара или английски, дори и подстрижка и поправка на колело, т.е. освен 
вещи и предмети хората в нея могат да си разменят и услуги. Има и потребител, който е 
предложил услугите си по... готвене, разказва екипът.  
Локални сделки в глобалната мрежа  
За времето, през което работи,  
платформата UseTogether вече е набрала скорост на локална почва. Активен център с много 
потребители например е румънският град Клуж-Напока, където екипът досега е работил. През 
последните седмици са организирали събития в шест румънски града (Букурещ, Яш, 
Тимишуара и др.), като идеята е да сформират общества около сайта в градовете. В Брюксел,  
Виена и Копенхаген, а даже и в Монреал и Сан Франсиско също има потребители, но по един-
двама, което означава, че няма как да има сделка, защото физическата близост между 
потребителите е необходима, за да се случи размяната. Стратегията на основателите, когато 
влизат в нов град, като София например, е да се насочат към вече сформирани общества -
студентски неправителствени организации и малки групи по интереси. Причината е, че между 
тях вече има изградено доверие, разказва Мирча.  
Екипът обмисля да подпомогне и физическата размяна на вещите, защото тяхната стратегия е 
да се ангажират лично с потребителите. "Обмисляме да имаме места за среща и за оставяне 
на вещите, например в кафенета", обяснява Мирча. В момента румънският екип се е 
съсредоточил върху тестването на нови ниши потребители. Една такава са планинарите. Освен 
ако не си много запален планинар, е малко вероятно да имаш вкъщи налична цялата доста 
скъпа екипировка. Това, че нямаш палатка обаче, не трябва да те спира. Другата таргет група 
са майките, които купуват колички за децата си и след като те пораснат, вече нямат нужда от 
тях.  
Следващата дестинация на румънския екип е Полша - пазар от 40 млн. души, който би им дал 
много възможности. Там те също ще организират събития и ще се опитат да сформират 
общност от потребители, а планират да направят това и в Словакия, Чехия, Сърбия и други на 
Балканите.  
Екипът на Unioncy, от друга страна, е избрал за свой първи пазар Великобритания заради 
широкото разпространение на онлайн търговията там. Въпреки че двете компании се целят в 
различни пазари обаче, те имат нужда от едно и също - натрупване на критична маса и 
решаване на проблема с доверието.  
Ама да не ми го счупиш  
В икономиката на споделеното потребление доверието се превръща в топ проблем за 
разрешаване. Общото между хората, които участват в подобен тип сделки, е, че всички искат 
да са сигурни, че ще си получат вещите обратно и по възможност в първоначалния им вид.  
"Доверието се превръща в наистина важен въпрос, както и имиджът ти в интернет", обяснява 
Габи от UseTogether. Екипът вече е измислил няколко начина да "държи под око" какво се 
случва в мрежата. Един от тях е по модела на Couchsurfing. Потребителите си дават взаимно 
оценка и всеки може да те проучи - колко сделки си сключил и колко от тях са завършили 
благополучно. Освен това засега входът в мрежата е само с покани, което допълнително 
подсигурява процеса. Сега екипът разработва и още една функционалност, която да отсява 
недобросъвестните потребители. Сайтът ще изчислява "кармата" на потребителите. Тя се 
увеличава, когато добавиш свой предмет в платформата или препоръчаш приятел, и намалява, 
когато взимаш чужда вещ, като дори може да стане отрицателна. Последното се случва и 
когато добавиш предмет към списъка с вещи, които искаш.  
Unioncy пък засега не са се сблъскали с този проблем, защото все още не са разработили 
социалния елемент на платформата.  
Засега решението на този проблем е по-скоро компромисно, но има много начини, по които той 
е решен от подобни сайтове по света. Американската SnapGoods например позволява само на 
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"верифицирани" потребители да сключват сделки през сайта, а това означава те да са 
предоставили предварително данни за кредитната си карта и да са валидирали телефонния си 
номер. Така екипът на SnapGoods може да гарантира, че ще поправи или замени вещи на 
стойност до 5 хил. долара.  
И докато в западноевропейските страни като Германия и Холандия например моделът вече е 
широко разпространен  
и хората споделят всичко - от колата до апартамента си, в Източна Европа, откъдето започва 
UseTogether, локалната конкуренция засега не е толкова сериозна, а пазарът е голям. Рейчъл 
Боцман, автор на книга за споделеното потребление, го оценява в световен мащаб на около 26 
млрд. долара. Затова и състезанието в момента е кой ще набере скорост най-бързо.  
Да си говорим в числа  
Подобни мащаби крият много възможности за печалба, включително и за екипите, решили да 
създадат платформи, които дават възможност за различна форма на споделено потребление.  
Деян и Виктор от Unioncy дори вече са успели да монетизират идеята си, само един месец след 
пускането му вече сделки се случват през Amazon и eBay. Ако нещо се продаде или купи през 
платформата, те получават между 5% и 15% от стойността на транзакцията. Това обаче не 
оскъпява покупката, а намалява печалбата за източника, обяснява Виктор. Самото плащане 
също не се осъществява през платформата, а през eBay и Amazon. Идеята на двамата оттук 
нататък е да увеличават броя на продавачите, за да могат хората, които искат да пазаруват 
през Unioncy, да изберат най-ниската цена. Наскоро те са били одобрени от мрежа от 17 хил. 
онлайн търговци. Според прогнозата на Деян и Виктор те ще могат да покрият направените 
досега инвестиции вероятно след около година - година и половина. Българско-шведският екип 
вече търси и допълнително финансиране от 400 хил. евро, от които 150 хил. вече са 
подсигурени от Eleven.  
Екипът на UseTogether пък са обмислили различни варианти за монетизация. Единият от тях е 
да създадат виртуална валута специално за своя сайт. Ако някой иска да даде своя вещ под 
наем, а не безплатно, тогава ще трябва да си купи от виртуалните пари, за да може да ползва 
услугата. Другият вариант е да си спечелиш виртуални пари, ако си много активен в 
платформата, обяснява Габи. Самата платформа обаче няма да е платена, категоричен е 
екипът.  
В момента те гонят "критична маса", а печалбата ще дойде сама след това. "Сега трябва да 
останем на вълната. Когато имаме много потребители в платформата, ще има и много вещи. 
Това означава, че хората намират стойност в продукта", смята Мирча от UseTogether. А когато 
виждаш стойност в нещо, си склонен да платиш. Според него може би до есента платформата 
ще е натрупала достатъчно потребители, за да може да направи първите си стъпки към 
монетизация.  
Звучи обещаващо. Докато четете този текст, по света са се сключили няколко десетки хиляди 
подобни сделки. Някой се нанася за няколко дни в апартамент или стая под наем, друг тества 
чужд таблет, за да реши дали иска да си го купи, или пък кара чуждо колело за известно време. 
И докато потребителите печелят от наем или от това, че ползват нещо по-евтино, създателите 
на много от тези платформи също изкарват пари.  
***  
Акселератори  
Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха общо 
капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност". Те 
започнаха работа през лятото на 2012 г. и направиха първите си селекции. Могат да инвестират 
между 25 и 200 хил. евро в една компания. През март Eleven избра третата група компании, 
които ще финансира, месец по-рано LAUNCHub подбра своята втора вълна от млади 
предприемачи. Тъй като ресурсът на фондовете е от публични европейски средства, "Капитал" 
представя избраните от тях предприемачи и идеите им.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 6  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: На площадката на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД кандидатите за народни представители от 
политическа партия ЛИДЕР в Кюстендилско с водач Владимир Владимиров, съвместно с 
ръководството на ТЕЦ-а, направиха първа копка на изграждане на завод за производство на 
блокове от аериран автоклавиран бетон. Инвестицията е на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.  
 
Заглавие: ЛИДЕР дава работа в Бобов дол  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: На площадката на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД кандидатите за народни представители от 
политическа партия ЛИДЕР в Кюстендилско с водач Владимир Владимиров, съвместно с 
ръководството на ТЕЦ-а, направиха първа копка на изграждане на завод за производство на 
блокове от аериран автоклавиран бетон. Инвестицията е на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.  
Оборудването е финасирано по проект "Намаляване на негативното влияние върху околната 
среда чрез влагане на част от отпадъчните продукти в ново "зелено" производство", финасиран 
по програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".   
Общата цел на проекта е да повиши ефективността на предприятието и да подпомогне 
извършването на необходимите структурни промени с оглед намаляване на негативното 
влияние на текущата производствена дейност върху околната среда.  
В проекта е заложено откриване на минимум 20 нови работни места.  
Инициативата е следствие от общата загриженост на партия ЛИДЕР от липсата на 
икономически растеж и критичното състояние на българската икономика в последните години. 
Водена от желание за осъществяването на незабавни действия в посока на съживяване на 
икономиката на страната, основано на стимулиране и развитие на българския бизнес и 
подобряване на икономическата свобода, както и действия за повишаване заетостта, доходите 
и сигурността на българските граждани, партия ЛИДЕР работи за съживяване на регионите, за 
съживяване на България, бе обръщението на кандидатите от формацията към хората в 
Кюстендилско  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 11  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: Промени в ОП "Конкурентоспособност" планират от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. Те ще доведат до по-добро усвояване на средствата до края на този 
програмен период и ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс. 
Инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по инициативата Jeremie, 
които не могат да се реализират в момента поради сложната инвестиционна обстановка, ще 
бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият инструмент за съфинансиране ще 
позволява решението за капиталовложение да може да се взема за конкретен проект, без да се 
налага цялата необходима сума за инвестицията да е предварително осигурена от частния  
 
Заглавие: Промени в ОП "Конкурентоспособност" улесняват бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Николета ЦВЕТКОВА  
Текст: Промени в ОП "Конкурентоспособност" планират от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. Те ще доведат до по-добро усвояване на средствата до края на този 
програмен период и ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс. 
Инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по инициативата Jeremie, 
които не могат да се реализират в момента поради сложната инвестиционна обстановка, ще 
бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият инструмент за съфинансиране ще 
позволява решението за капиталовложение да може да се взема за конкретен проект, без да се 
налага цялата необходима сума за инвестицията да е предварително осигурена от частния  
партньор. Сред активните дългови инструменти по Jeremie на голям интерес се радва 
стартиралата в началото на тази година схема с общ ресурс 380 млн. евро, която позволява 
достъп до кредити на половин пазарна лихва за малките и средните фирми. Към момента по 
нея вече са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират 
между 3 и 7%. Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в 
средата на 2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на 
оценката на проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, 
което да гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране - чест проблем пред много 
от бенефициентите. Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 12,13  
Брой думи: 3270  
 
 
Резюме: Докато обществото го занимават с подслушвания, СРС и енергетика, договарянето на 
над 15,2 млрд. евро за страната ни за следващия програмен период 2014-2020 г. остава 
встрани от фокуса на вниманието. Служебният кабинет е пуснал информационна завеса за 
какво и как ще харчим парите въпреки обещанията за пълна прозрачност. Дебат по темата с 
бизнеса, синдикатите и неправителствените организации няма. В тази сфера не беше направен 
и обществен съвет по подобие на секторите "Енергетика", "Транспорт", "Екология" и "Социална 
сфера".  
 
Заглавие: Еврофондовете - ще успее ли служебният кабинет да договори още пари от 
Брюксел  
Подзаглавие: Засега средствата, предвидени за инфраструктура, са в същия размер, както и 
през този програмен период - около 5,5 млрд. евро  
Автор: Лилия ХРИСТОВА  
Текст: Докато обществото го занимават с подслушвания, СРС и енергетика, договарянето на 
над 15,2 млрд. евро за страната ни за следващия програмен период 2014-2020 г. остава 
встрани от фокуса на вниманието. Служебният кабинет е пуснал информационна завеса за 
какво и как ще харчим парите въпреки обещанията за пълна прозрачност. Дебат по темата с 
бизнеса, синдикатите и неправителствените организации няма. В тази сфера не беше направен 
и обществен съвет по подобие на секторите "Енергетика", "Транспорт", "Екология" и "Социална 
сфера".  
В същото бреме на европейските средства се гледа като на панацея, която може да ни изведе 
от кризата при липса на частни инвестиции. По данни на Европейската комисия 80% от макар и 
слабия икономически растеж на България от 0,8% през 2012 г. се дължи на еврофондовете. 
Заради това се залагаше да влезем с летящ старт в новия програмен период с готови проекти и 
да гоним двойно ускорение на усвояването до неговото начало през 2014 г. Планът беше 
ударно да оползотворим останалите над 5 млрд. евро, предвидени за нас от структурните и 
Кохезионния фонд.  
Целта на служебното правителство е до 15 май договорът за партньорство с Европейския съюз 
да бъде готов, а до края на годината да бъде и одобрен, както се ангажира служебният 
премиер Марин Райков. ЕС все още няма одобрена финансова рамка за следващия програмен 
период 2014-2020 г., след като евродепутатите отхвърлиха предложението му за бюджет от 960 
млрд. евро - с 36 млрд. евро по-малко спрямо настоящия програмен период. Орязването на 
общата финансова рамка се случва за първи път в 56-годишната история на общността. 
Въпреки това служебният кабинет ще опита да договори нещо отгоре над сумата от 15,2 млрд. 
евро, за която преговаряше правителството на ГЕРБ. Марин Райков вече имаше срещи в 
Брюксел и намекна, че ще искаме повече средства от фонда за младежка безработица. От него 
за България бяха заделени 75 млн. евро. Другата Възможност е да получим пари от т.нар. 
Специален фонд за подпомагане на бедните региони. България не получи нищо от него през 
2007-2013 г., защото предпочете да вземе повече пари за инфраструктура. На практика т.нар. 
фонд Special location беше създаден, за да се компенсират страните, чиито бюджети бяха 
орязани спрямо настоящия програмен период. Правителството на ГЕРБ е настоявало от този 
специален фонд за двата най-бедни региона в ЕС - Северозападна и Североизточна България, 
страната ни да получи 200 млн. евро, но ни е било отказано. Дали ще успее да договори 
допълнителни средства служебният кабинет, предстои да видим.  
Към момента е ясно, че няма генерална промяна по договора за партньорство, оставен от 
ГЕРБ, а само "леки корекции" по думите на Райков. На 15 април служебният кабинет е изпратил 
за съгласуване в Брюксел черновата на документа. В него е разписано по програми и 
приоритети за какво ще харчим парите. Добрата новина е, че инфраструктурните оперативни 
програми -"Транспорт", "Околна среда" и "Региони в растеж", са почти готови. Лошата е, че 
програмата за бизнеса "Конкурентоспособност" отново изостава, както и тази за селските 
райони, на която за благоустрояване ще разчитат близо 200 общини.  
Така интегрираният подход, на който се залагаше, отново се губи. Министерствата 
продължават да не си говорят едно с друго и всяко е съсредоточило усилия върху собствената 
си програма. Това е причината Националното сдружение на общините в България да не иска да 
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одобри "Региони в растеж", защото не знае какво и как ще финансира Програмата за развитие 
на селските райони. Друга слабост е липсата на фокус. Европейската комисия иска да се 
съсредоточим върху няколко приоритета, които ще генерират растеж и заетост. Въпреки че 
първоначално за "Региони в растеж" беше заложено да финансира само 36 общини с идеята 
това да са центрове за растеж, които ще подпомагат населените места около тях, под натиска 
на депутати от различни политически сили броят им беше увеличен до 67, което не се харесва 
на Брюксел.  
Все още няма и яснота за това как ще бъде разпределен наличният ресурс от около 7 млрд. 
евро от структурните и Кохезионния фонд. Причината е, че за всяка програма се искат повече 
пари от настоящия й бюджет, а общият финансов ресурс, който трябва да се разпредели между 
тях, е почти същият. Към момента има принципно съгласие инфраструктурните програми 
"Транспорт", "Околна среда" и "Региони в растеж" да разчитат на същите средства, както и през 
този програмен период - съответно 2 млрд., 1,8 млрд. и 1,6 млрд. евро. Преразпределение се 
прави по останалите четири оперативни програми - "Иновации и конкурентоспособност", 
"Човешки ресурси" и новите "Наука и образование" и "Добро управление", която обедини 
досегашните "Административен капацитет" и "Техническа помощ". Единият от обсъжданите 
варианти е от "Човешки ресурси" и "Конкурентоспособност" да се вземат по 200-250 млн. 
евро от сегашните им бюджети, които са съответно 1,2 млрд. и 1 млрд. евро. И тези средства 
да бъдат насочени към новата "Наука и образование", която ще има бюджет от около 400-500 
млн. евро. Най-малко средства - около 250 млн. евро, са планирани за "Добро управление", от 
която ще се финансира електронното правителство.  
Въпреки че България беше от първите, които започнаха договарянето с Европейската комисия 
на новия програмен период, заради политическата нестабилност и предстоящите избори нищо 
чудно страната да не успее да изпълни плана максимум и амбицията за влизане с летящ старт 
в новия програмен период да се окаже трудно постижима. "Транспорт" - железниците са с 
предимство  
След като през този програмен период пътните магистрали изместиха релсовите, през 
следващия ЕК настоява да няма такъв дисбаланс в разходването на средствата. Заради това 
все още няма и яснота как ще се разпредели заложеният бюджет от около 2 млрд. евро по 
програмата. Той се запазва същия както и през настоящия програмен период. Новото в 
програмата е разпределянето на приоритетите. Така по ос едно е заложено да се финансират 
железопътни и пътни проекти, които са част от основните трансевропейски коридори, т.нар. 
TEN-T мрежа. Същото важи и за втората ос на програмата, но в нея попадат проектите от 
разширената TEN-Т мрежа. През настоящия програмен период железопътните и пътните 
магистрали са разделени. Притесненията на Брюксел са, че ако средствата за магистрали и жп 
линии се отпускат по едни и същи оси, по-голямата част от тях ще се харчат за пътна 
инфраструктура. В същото време ЕК залага на железопътния транспорт като приоритетен с 
аргумента, че е по-евтин и екологичен. Това е и причината Брюксел да иска разделяне на 
парите за пътни магистрали от тези за железопътни и твърд ангажимент, че за разлика от 
настоящия програмен период ще инвестираме в релсови отсечки.  
В черновата, пратена в Брюксел, са заложени повече жп проекти с по-големи прогнозни 
стойности, отколкото пътни за 2014-2020 г. На първо място за развитие е посочено 
направлението сръбска граница - София - Пловдив - Бургас. Намерението е да има поне една 
изцяло модернизирана жп линия от единия край на страната до другия. През този програмен 
период трябва да бъдат завършени участъците от Септември до Бургас, а останалите до 2020 
г. Другото ключово направление е жп линията от София към Видин, която първоначално беше 
замислена за скорост от 160 км в час, а прогнозният й бюджет достигна 2 млрд. евро - колкото 
са средствата по цялата програма. Въпреки че беше приоритет номер едно през настоящия 
програмен период, тази линия все още няма дори работен проект и сега за нея се говори вече 
като за жп коридор основно за товари с максимална скорост от 110 км в час. Отделно България 
предвижда този проект да се финансира от новия фонд "Свързана Европа". Третото жп 
направление, което ще се развива, е от София към Русе.  
И докато в черновата за жп проектите са заложени три, то при пътните са посочени само два. 
Топ-приоритетът е довършването на магистрала "Струма" и по-конкретно на 67-километровия 
участък през Кресненското дефиле. Амбицията е отсечката от Благоевград до Сандански да 
има пълна проектна готовност през 2014 г. и в края на годината да тръгнат търговете за 
строителство. Към момента участъкът е планирано да бъде разделен на три лота. Другото 
приоритетно пътно направление е София - Русе, като от гара Яна до Велико Търново ще се 
изгражда магистрала "Хемус", след което тя прави завой към Русе. Все още няма яснота какъв 
ще бъде участъкът между Велико Търново и Шумен - магистрала или скоростен път, както и 
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откъде ще се намерят парите за него. Тунелът под Шипка също е сред приоритетите. Той беше 
Включен още през този програмен период, след като Томислав Дончев, който е родом от 
Габрово, беше избран за министър по управление на средствата от ЕС. Целта беше да се 
започне още сега с обхода на Габрово, за който има избран изпълнител, за да се подсигури 
довършването му след 2014 г. В случай на промяна на политическото статукво. Обжалването 
на оценката за въздействие върху околната среда обаче засега спира реализацията на 
проекта. Пътят от Видин до Ботевград, който беше приоритетен и през този програмен период, 
но впоследствие отпадна с мотива, че е изчерпан финансовият ресурс, е сред първите резерви. 
В същото време Брюксел държи на него заради предстоящото през май отваряне на втория 
мост над река Дунав и като част от важен европейски коридор, свързващ Централна Европа с 
Бяло море при Солун.  
Столичното метро и изграждането на интермодален терминал при Русе е заложено да се 
финансират по третата ос на програма "Транспорт". Индикативният бюджет за третия лъч на 
метрото от бул. "Ботевградско шосе" до жк "Овча купел" е 750 млн. евро, като се планира 
участъкът да бъде разделен на няколко лота. Последният приоритет на програмата е свързан с 
иновациите в управлението на трафика и услугите. По това перо ще се даде възможност на 
"БДЖ - Пътнически превози" да купи вагони и локомотиви. Безвъзмездната помощ ще бъде 
50%, като останалата половина от средствата трябва да осигури холдингът. А Възможността 
това да се случи е съмнителна предвид тежкото му финансово състояние и неяснотите около 
националния жп пътнически превозвач. По тази ос на програмата е предвидена още доставката 
на специални кораби за поддържане на корабоплаването по река Дунав, както и на 
продължаване на изграждането на информационни системи в корабоплаването.  
"Околна среда" - да довършим започнатото  
"Околна среда" има уникалния шанс от изоставаща през този програмен период да се превърне 
в отличника на следващия. Причината е, че 26-те водни договора с общините по т.нар. 
процедура на "гола поляна", които нямаха инвестиционни проекти, трябва да влязат напълно 
готови за изпълнение през новия програмен период. Програмата ще разчита на същите пари - 
около 1,8 млрд. евро, като 70% от средствата са насочени към водната инфраструктура. Но те 
няма да са достатъчни за изпълнението на вече поетия ангажимент към Европейската комисия 
- всички градове с население над 10 000 жители да имат пречиствателни станции, което 
трябваше да се случи до 2010 г., а за по-малките населени места над 2000 жители - до края на 
2014 г. Сметките към момента показват, че за това ще са нужни около 3,5 млрд. евро. Отговор 
какво точно и как ще се финансира трябва да дадат генералните ВиК планове, чието 
довършване се бави. Понеже по оперативната програма се финансира само пречистването на 
водите, въпросът за финансирането на водоснабдяването остава отворен. Така съществува 
рискът в един момент да се окаже, че водата, която изхвърляме 8 природата, ще бъде по-чиста 
от тази, която пием. Отделно все още има цели райони в страната като Монтана, Севлиево, 
Панагюрище, Плевенско и Кърджалийско, които през лятото са на воден режим поради липсата 
на язовири. За сметка на това обаче по ос "Води" е планирано да се финансира изграждането 
на национален център за наблюдение на водите, който 8 реално бреме да наблюдава 
количеството и качеството на водата, като основната цел е да не се стига до наводнения.  
През следващия програмен период няма да се финансира изграждането на депа. Причината е, 
че Европа залага на намаляване на отпадъците чрез разделно събиране и инсталации за 
повторната им употреба. За това са планирани 18% от общия бюджет на програма "Околна 
среда". В същото Време страната ни Вече закъснява с около 4 години с изграждането на 
модерни депа и затварянето на старите. Съгласно ангажиментите ни към ЕС този въпрос 
трябваше да е решен още през 2009 г. Заради него сега тече наказателна процедура срещу 
България. Ситуацията в момента не изглежда много добра. По настоящата оперативна 
програма има договори за 19 депа, но четири регионални ще останат без еврофинансиране, 
защото все още нямат проекти. Това са съоръженията в Пазарджик, Провадия, Благоевград и 
Дупница. За тях няма шанс да ползват парите през следващия програмен период и ще се търси 
национално финансиране, за да изпълним евроизискванията.  
7% от програмата са предвидени за биоразнообразие, като по тази ос ще се финансира 
основно изготвянето на карти от екологичната мрежа "Натура 2000".  
"Региони в растеж" -София и останалите  
София и останалите - така накратко може да се опише бъдещата програма "Региони в растеж", 
наследник на "Регионално развитие". Причината е, че около 300 млн. евро от бюджета от 1,6 
млрд. евро е планирано да отидат в столицата, докато за останалите 66 града са предвидени 
700 млн. евро. Това създава риск от задълбочаване на тенденцията към моноцентризъм и 
засилване на регионалните различия, отбеляза ЕК в стратегическия си доклад за кохезионната 
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политика, който излезе през април. Населението на страната е съсредоточено в София, където 
се формират 48,2% от брутната добавена стойност. "На практика територията на България се 
характеризира не толкова с разликите между отделните райони, а с разликата между столицата 
и останалата територия", е посочено в доклада на Брюксел. Това е причината ЕК да настоява 
за балансиран регионален подход и ясно определени приоритети, като програмата обхване по-
малко общини. "Това е размиване на фокуса и отново няма да има желания ефект на 
концентрация на инвестиции. Всяка община трябва да може да получи пари поне по една 
програма. "Конкурентоспособност" и "Околна среда" покриват така или иначе цялата страна. 
В новата регионална програма искаме силен фокус върху центровете на икономически растеж", 
коментираха от Европейската комисия.  
В същото време НСОРБ не е съгласно за намаляване на бенефициентите по "Региони в 
растеж", преди да види Програмата за селските райони с колко и как ще подпомага общините. 
Отделно има напрежение и за разпределянето на средствата между вече определените 67 
общини. За тях по първата ос на програмата е планиран бюджет от около 1 млрд. евро. Към 
момента общините са разделени на четири нива. В първото е София, за която са планирани 
около 300 млн. евро. Във второ ниво са осемте големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 
Стара Загора, Плевен, Велико Търново и Благоевград, за които са предвидени общо около 300 
млн. евро. В трето ниво са други 27 града, в които попадат останалите областни центрове, с 
бюджет от 200 млн. евро. Останалите 200 млн. евро са за останалите 31 града.  
За 36-те града са изготвени т.нар. интегрирани планове за развитие с три акцента - градско, 
икономическо развитие и социална интеграция. Тези планове определят за какво ще се харчат 
парите, като целта беше на тяхна база общините да имат готови проекти, с които да 
кандидатстват веднага през 2014 г. Представените досега планове са свръхамбициозни и 
обикновено бюджетите им са в пъти повече от наличния финансов ресурс. Освен това се 
разминават- с фокуса, поставен от управляващия орган на програмата - енергийната 
ефективност на сградите. За него е предвиден бюджет от 320 млн. евро за 67-те града. Освен 
жилищните блокове с този бюджет ще се финансира и обновяването на общинските сгради. 
Добрата новина е, че предвидената безвъзмездна помощ нараства на 80%, като се дава право 
и за монтаж на слънчеви панели на покривите на сградите.  
Останалите около 400 млн. евро по "Региони в растеж" ще бъдат насочени за изграждане на 
детски градини, ремонт на училища и болници, както и за развитие на регионалния туризъм. За 
ремонт на пътища са предвидени около 200 млн. евро. България настоява този път 
предоставяната безвъзмездна помощ изцяло да покрива ремонта на пътища, болници и 
училища, без да е необходимо да се осигурява съфинансиране по проектите. Дали Брюксел ще 
се съгласи, предстои да видим.  
***  
България рискува, ако не ускори усвояването  
България рискува да загуби европейски средства, ако не ускори усвояването им. Нито една от 
оперативните програми не в получила добра оценка. От 2009 г. има видим напредък в 
договарянето и усвояването на европейските средства, от които към октомври 2012 г. са 
разплатени малко над 30%. По-зле от нас се представя само Румъния - с 15% усвоени 
европари. Чехия, Унгария, Малта и Италия също рискуват да загубят европейски средства. 
Това става ясно от стратегическия доклад на Европейската комисия за кохезионната политика, 
който беше публикуван наскоро. Прегледът е направен за средата на програмния период - края 
на 2011 г. За България данните са до октомври 2012 г. Договарянето на европейските средства 
приключва в края на тази година, а усвояването им изтича в края на 2015 г. По данни на 
информационната система ИСУН към 20 април 2013 г. са разплатени близо 2,5 млрд. евро, 
което е малко над 37% от европейските средства.  
Структурните и Кохезионният фонд са били решаващ фактор за икономическото 
възстановяване на страната ни. Приносът на еврофондовете за растежа на БВП през миналата 
година е 80%. За периода 2009-2012 г. с тяхна помощ работа са намерили около 105 000 души, 
в резултат на което безработицата е по-ниска с 2,4%. JtyUHu са усилия за постигане на 
определените цели, но от 2009 г. насам има значителен напредък', е посочено в заключенията 
на доклада.  
Въпреки подобряването на някои параметри разликата между България и средните за ЕС 
показатели остава значима. Финансовата и икономическата криза са оказали умерено 
въздействие върху страната, позволяващо сравнителна стабилност на нейното финансово 
състояние. Като негатив се отчита пазарът на труда, който остава с високи нива на безработица 
- над 12%, особено в селските райони и при младежите. България е последна по риск от 
бедност за близо половината от населението (49%). Засилват се и регионалните различия. 
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Страната ни е и с най-висока енергийна интензивност на икономиката в ЕС, както и висока 
зависимост от внос на енергийни ресурси.  
На нито една от оперативните програми не е дадена добра оценка за изпълнението й с 
изключение на "Техническа помощ", която финансира заплатите и обучението на държавната 
администрация. Отбелязано е, че по-голямата част от програмите най-вероятно ще изпълнят 
набелязаните цели в края на периода през 2015 г. Като рискови за загуба на средства са 
определени "Околна среда" и "Конкурентоспособност". Първата изостава с изпълнението на 
проектите в секторите "Води" и "Отпадъци". Към октомври 2012 г. са приключили проектите за 5 
пречиствателни станции и едно депо. По "Конкурентоспособност" четири ключови индикатора 
са нули, защото няма нито един реализиран проект. Това са научноизследователски проекти за 
сътрудничество с изследователски институции, създадени работни места за иновации и 
проекти за възобновяеми енергийни източници. Напредъкът в изпълнението на програма 
"Регионално развитие" е умерен. По част от проектите има добро изпълнение, но други 
изостават, констатира Европейската комисия. Слаба оценка се дава на изпълнението на 
програмата срещу безработицата "Човешки ресурси", като обяснението е липсата на опит за 
работа с европейския социален фонд. За програма Административен капацитет" е трудно да 
бъде направена междинна оценка заради преформулиране на някои от индикаторите за 
напредък.  
Сложни процедури и прекомерна административна тежест са основната причина за трудното 
усвояване на средствата, отчита Брюксел. Двойният контрол осъществяван от междинните 
звена и управляващия орган също е пречка за бързото усвояване на парите. Такъв имаше по 
"Конкурентоспособност", но беше премахнат през миналата година, докато по "Човешки 
ресурси" остана.  
Един от ключовите уроци от настоящия програмен период е качественото планиране. Това 
трябва да става чрез активен диалог с бизнеса, синдикатите и неправителствения сектор, е 
посочено в доклада. Залаганите приоритети трябва да водят до "двигатели на растежа", които 
премахват различията между регионите, за да се избегне ефектът от разпиляване на 
инвестициите, препоръчва Европейската комисия. Според нея гарант, че това ще се случи, е 
провеждането на реформи в определени сектори, наличието на ясна визия и стратегия по 
провежданата от държавата политика в тях. Друга важна предпоставка за успеха е да се 
осигури бърз старт на оперативните програми през следващия програмен период 2014-2020 г. 
За това е необходимо да бъде изградена навреме институционалната и нормативна уредба, 
както и да има готови проекти. Европейската комисия препоръчва още да се въведат и 
електронни процедури като най-ефективно средство за намаляване на административната 
тежест  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 5  
Брой думи: 90  
 
 
Резюме: Кандидат-депутатите на ЛИДЕР в Кюстендил начело с водача на листата Владимир 
Владимиров направиха първа копка за изграждане на завод за производство на блокове от 
аериран автоклавиран бетон съвместно с ръководството на ТЕЦ "Бобов дол". Проектът е 
съфинансиран по Оперативна програма за развитие на конкурентоспособността, а целта е да 
се намали негативното влияние върху околната среда. Заложено е откриване на поне 20 нови 
работни места. Инициативата е представителна за програмата на ЛИДЕР за излизане от 
кризата. Основни акценти в нея са откриване на работни места, съживяване на икономиката и 
достоен живот.  
 
Заглавие: ЛИДЕР прави първа копка на завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кандидат-депутатите на ЛИДЕР в Кюстендил начело с водача на листата Владимир 
Владимиров направиха първа копка за изграждане на завод за производство на блокове от 
аериран автоклавиран бетон съвместно с ръководството на ТЕЦ "Бобов дол". Проектът е 
съфинансиран по Оперативна програма за развитие на конкурентоспособността, а целта е 
да се намали негативното влияние върху околната среда. Заложено е откриване на поне 20 
нови работни места. Инициативата е представителна за програмата на ЛИДЕР за излизане от 
кризата. Основни акценти в нея са откриване на работни места, съживяване на икономиката и 
достоен живот.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 25.04.2013  
Източник: в. Хасковска Марица  
Страница: 4  
Брой думи: 302  
 
 
Резюме: През последните четири години в областта по програма "Конкурентоспособност" са 
сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18 млн. лв., това каза при 
посещението си в хасковска фирма за производство на съоръжения за детски площадки 
водачът на листата на ГЕРБ, Делян Добрев.  
 
Заглавие: Делян Добрев: 18 мпн. лв. влязоха в областта за 4 г. по 
"Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През последните четири години в областта по програма "Конкурентоспособност" са 
сключени 33 договора с 28 фирми на обща стойност над 18 млн. лв., това каза при 
посещението си в хасковска фирма за производство на съоръжения за детски площадки 
водачът на листата на ГЕРБ, Делян Добрев.  
За следващия програмен период са предвидени 3 млрд. лв. за малкия и среден бизнес по 
"Конкурентоспособност", за да могат тези предприятия да се развиват.  
Тази компания е хубав пример как по оперативната програма държавата е успяла да помогне 
стоките, които произвежда, да са конкурентноспособни на международните Пазари, каза 
Добрев и подчерта, че в следващ мандат на ГЕРБ, правителството ще направи всичко 
възможно, за да засили подкрепата си за бизнеса. Той припомни, че е предвидено доразвиване 
на функционалностите на електронната информационна система за управление и наблюдение 
на проектите (ИСУН). Това ще подобри, олекоти и улесни процеса по кандидатстване и 
реализиране на проектите и ще повиши прозрачността и контрола от страна на гражданското 
общество. Фирма "Ареа" има и втори спечелен проект, оборудването по който ще пристигне в 
края на май. "В нормален човешки живот това трудно се постига, аз от 10 г. планирам такава 
инвестиция и я постигнах сега с помощ от държавата и оперативната програма. Това е 
реална помощ, гарантираща работни места, каза собственикът на фирмата Драгомир Андонов. 
Той добави, че през последните години, вече има реални възможности за развитие на 
високотехнологичен бизнес.  
Държавата няма как да осигури обещаваните от други партии работни места. Те вероятно са за 
чиновници, които ще се издържат от данъците на бизнеса и всеки един от нас.  
Ние гарантираме подкрепа на бизнеса, който разкрива реални работни места, каза на среща с 
работниците във фирмата, Делян Добрев. Той припомни че при предишното правителство на 
тройната коалиция дори бе спряно финансирането по редица европейски програми, заради 
скандали от типа "Братко и батко".  
25.04.2013 г.  
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Дата: 24.04.2013  
Източник: Троянски глас  
Страница: 2  
Брой думи: 280  
 
 
Резюме: Над 21 са сключените договори в област Ловеч на фирми, които са се възползвали до 
сега от преференциалните условия за кредитиране благодарение на инициативата Jeremie.  
 
Заглавие: Бизнесът в областта търси възможности за развитие  
Подзаглавие: Представители на фирми от Троян, Ловеч и Луковит бяха запознати с различни 
инструменти за подпомагане на едно предприятие  
Автор: Циталия ГРОЗЕВА, експерт ИОУ  
Текст: Над 21 са сключените договори в област Ловеч на фирми, които са се възползвали до 
сега от преференциалните условия за кредитиране благодарение на инициативата Jeremie.  
На информационна среща, проведена на 16 април и организирана от ОИЦ - Ловеч в 
партньорство с местните организации на Стопанска камара, БТПП и КРИБ, над 20 
представители на малки и средни предприятия от Ловеч, Троян и Луковит се запознаха с 
инструментите за гарантиране, дългово и дялово финансиране. Холдингов фонд "Джереми 
България" ЕАД управлява средства в размер на 563 млн. евро. 0 тях 199 млн. евро са публични  
ресурси, осигурени от ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика", а останалата част са частни ресурси, набрани от банките и дружествата - 
финансови посредници.  
Участниците се запознаха с различните продукти, които могат да подпомогнат едно 
предприятие във всяка фаза от неговото развитие. В зависимост от това дали една компания 
се намира в начална фаза или в етап на зрялост, варират и условията по отделните 
инструменти. При някои това са ниските обезпечения, при други са изгодните лихви, а като цяло 
предимствата са гъвкавите срокове и погасителни планове.  
Бизнесът се възползва от предоставената възможност и за кратко време осъществи директен 
контакт с няколко банки и получи изчерпателна информация за кредитните условия на всяка от 
тях. Над 10 представители на банките-посредници Райфайзенбанк, Алианц Банк България, 
СИБанк, Обединена българска банка, УниКредит Булбанк и Сосиете Женерал Експресбанк 
разговаряха индивидуално с потенциалните клиенти и разясняваха условията и параметрите на 
финансирането.  
ОИЦ - Ловеч ще продължи да подпомага активно бизнеса в региона с предоставяне на 
информация за актуални възможности за финансиране през 2013 година, както и с информация 
за подготовката на новата оперативна програма "Иновации и предприемачество", която ще 
стартира през следващата година.  
24.04.2013 г.  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 27.04.2013  
Източник: сп. Капитал, Най-добрите банки 2013  
Страница: 22,23  
Брой думи: 560  
 
 
Резюме: Райфайзенбанк България е създадена през 1994 г. като една от първите инвестиции 
на зелено в българския банков сектор. Тя е 100% собственост на австрийската RaifFeisen Bank 
International. Първоначалният фокус на банката е в корпоративния сектор, където и сега е 
силата й, но по време на кредитния бум Райфайзенбанк навлезе силно в банкирането на 
дребно, както и в кредитирането на малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: МОМЧИЛ АНДРЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ГЛАВЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ): ОЧАКВАМЕ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА  
Подзаглавие:  
Автор: Валентина ИЛИЕВА  
Текст: Райфайзенбанк България е създадена през 1994 г. като една от първите инвестиции на 
зелено в българския банков сектор. Тя е 100% собственост на австрийската RaifFeisen Bank 
International. Първоначалният фокус на банката е в корпоративния сектор, където и сега е 
силата й, но по време на кредитния бум Райфайзенбанк навлезе силно в банкирането на 
дребно, както и в кредитирането на малки и средни предприятия.  
Към края на миналата година тя е пета по големина в банковия сектор според обема на 
активите й - 6.2 млрд. лв. според данните в отчета й в БНБ.  
В общото класиране на "Капитал" банката заема четвърта позиция. Критериите, които смъкват 
част от позициите й, са за възвращаемост на активите и капитал, според чиито стойности е на 
16-о място в сектора. Банката има и отрицателен ръст, тоест свиване на активите за миналата 
година с 5.95%, което я поставя на 20-о място по този показател. Маржът на нетния доход от 
такси също й тежи. За компенсация нетният й лихвен марж я поставя на пето място, като 
"Райфайзен" е и сред най-ефективните в сектора банки със съотношение на разходи към 
приходи от 51.97%. Цената й на финансиране също я поставя в благоприятни позиции, което е 
характерно за банките, които са част от големи международни финансови групи - пето място. 
Политиката й на провизиране на кредити също е консервативна и й отрежда седма позиция.  
КАК ОЦЕНЯВАТЕ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ - КОИ БЯХА ОСНОВНИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КАК СЕ СПРАВИХА С ТЯХ?  
- Българската банкова система запази стабилността си и през 2012 г. и приключи с добри 
финансови показатели - висока капиталова адекватност от над 16%, висок коефициент на 
ликвидност, добро ниво на провизиране срещу несъбираеми кредити, печалба. Нараснаха 
депозитите, което е и показател за доверието на вложителите в банковата система, нараснаха 
и кредитите, макар с по-бавни темпове.  
Основни предизвикателства бяха слабата икономическа активност в страната и ниският растеж 
в Европа. Въпреки турбуленциите банковата система в България доказа своята устойчивост. 
Наред с това банките трябваше бързо да се адаптират към динамични законодателни и 
регулаторни промени, да управляват лошите кредити в изключително деликатна социална и 
законова среда. Повечето от банките си поставиха конкретни цели да повишават своята 
ефективност, за да бъдат по-конкурентни. Как сме се справили е оценка, която трябва да дадат 
нашите клиенти, регулатори и акционери.  
КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА ПРЕЗ 2013 Г?  
- Секторът е стабилен и най-важното е тази стабилност да бъде съхранена. При една 
благоприятна икономическа среда  
банковата система има потенциал да подпомогне икономическото развитие на страната. 
Анализаторите на "Райфайзен рисърч" прогнозират икономическото възстановяване да започне 
през втората половина на годината, като според очакванията им нашият регион има по-висок 
потенциал за растеж в сравнение с еврозоната.  
КОИ СА ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР ПРЕЗ 2013 Г.?  
- Навлизането на иновативни и технологично базирани банкови услуги като онлайн и мобилно 
банкиране, безконтактни плащания; подобряването и разширяването на достъпа на фирми и 
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граждани до все по-широк кръг национални и европейски програми за финансиране при 
изключително благоприятни условия, като например JEREMIE, програмите за енергийна 
ефективност и други.  
Неизбежно е и да продължи сериозната работа по управление на проблемните експозиции.  
ВЪРХУ КАКВО Е ФОКУСЪТ В ДЕЙНОСТТА НА ВАШАТА БАНКА ЗА ТАЗИ ГОДИНА?  
- Фокусът ни продължава да бъде върху нашите клиенти и партньори, разумното управление на 
различните рискове.  
Затова продължаваме да инвестираме в подобряване качеството на обслужване, повишаване 
ефективността на работата ни и новите технологии.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: сп. Капитал, Най-добрите банки 2013  
Страница: 30,32  
Брой думи: 944  
 
 
Резюме: Общинска банка е основана от Столичната община през 1996 г. като универсална 
търговска банка. Впоследствие акционери в институцията стават и други български общини. 
Самата банка пък се специализира в кредитирането на общините, като се превръща в пазарен 
лидер в сегмента. През 2004 г. фирми, свързани с Христо Ковачки, придобиха блокираща квота 
от капитала на банката, като по този начин реално завзеха управлението й. След намесата на 
БНБ в края на 2011 г. общината, която държи 67.65% от капитала, успя да си върне контрола 
над банката, като обяви и намерението си да я модернизира и да разшири дейността й. Към 
края на 2012 г. Общинска банка е 16-а по размер на активите  
 
Заглавие: САШО ЧАКАЛСКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА БАНКА: 
БАНКИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОРИЕНТИРАТ КЪМ ПО-ИНТЕРЕСНИ ЗА 
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ ПРОДУКТИ  
Подзаглавие:  
Автор: Мария ИВАНОВА  
Текст: Общинска банка е основана от Столичната община през 1996 г. като универсална 
търговска банка. Впоследствие акционери в институцията стават и други български общини. 
Самата банка пък се специализира в кредитирането на общините, като се превръща в пазарен 
лидер в сегмента. През 2004 г. фирми, свързани с Христо Ковачки, придобиха блокираща квота 
от капитала на банката, като по този начин реално завзеха управлението й. След намесата на 
БНБ в края на 2011 г. общината, която държи 67.65% от капитала, успя да си върне контрола 
над банката, като обяви и намерението си да я модернизира и да разшири дейността й. Към 
края на 2012 г. Общинска банка е 16-а по размер на активите  
си -1.02 млрд. лв.  
Институцията се класира на седмо място в подреждането на "Капитал" благодарение на 
силното си представяне в категориите за устойчивост и динамика (трета позиция в сектора) и за 
ефективност и рентабилност (четвърто място). Банката заема първо място по нетен лихвен 
марж, като маржът на нетния доход от такси (2-ро място) също е сред показателите с най-голям 
принос за доброто класиране. Съотношението кредити/депозити (22-ро място) и цената на 
кредита (20-о място) обаче натежават на представянето й в категория стабилност и риск, 
където заема 14-а позиция сред институциите на пазара.  
КАК ОЦЕНЯВАТЕ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ - КОИ БЯХА ОСНОВНИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КАК СЕ СПРАВИХТЕ С ТЯХ?  
- Изминалата 2012 г. беше сравнително трудна както за българската икономика, така и за 
европейската икономика като цяло. Понеже ме питате за основните предизвикателства, на 
първо място бих поставил стабилността на банковата система. Банковата ни система запази 
тази стабилност благодарение на консервативността, в добрия смисъл на думата, в рамките на 
която тя се е развивала. Както от едната страна на баланса - с активи, които носят разумен 
риск, така и от другата страната на баланса - чрез разумно управление на пасивите и на 
собствения си капитал. Ако погледнем статистиката, българската банкова система е с обща 
капиталова адекватност от 16.7%, една от най-високите в Европа. Вярно е, че има лек спад в 
сравнение с 2011 г., но такова ниво на капиталова адекватност показва, че нашата банкова 
система е 8 изключително стабилно състояние. Решаваща роля за това състояние има 
дългосрочната политика, която водеше Българската народна банка, за създаване на буфери, 
които да осигурят стабилност именно в такива моменти, когато в световен мащаб банките 
изпитват сериозни затруднения. Наред с това бих подчертал, че активното управление на 
кредитния риск, съчетано с ниска задлъжнялост и добра ликвидност на банките, допринесе за 
стабилността.  
КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА ПРЕЗ 2013 Г?  
- Последното тримесечие на 2012 г. показа спад на относителния дял на лошите и 
преструктурирани кредити - надявам се през следващите тримесечия тази тенденция да се 
запази. Убеден съм, че слабата търговия и ниските обороти на Българската фондова борса ще 
се запазят и през 2013 г., което ще бъде благоприятно за банковата система, тъй като големите 
фирми ще търсят варианти за финансиране чрез банките, а не чрез фондовата борса. От тази 
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гледна точка към края на 2013 г. и началото на 2014 г. очаквам по-добър сезон за българската 
банкова система.  
КОИ ЩЕ СА ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР ПРЕЗ 2013?  
- Основните тенденции ще останат в намаляването на нетния лихвен марж, който достигна 
3.8% през 2012 г. спрямо 4.3% през 2011 г., както ни показва статистиката. Предвиждам тези 
тенденции на спад на нетния лихвен марж да продължат. И в този ред на мисли очаквам 
подобрение на кредитните портфейли на банките през втората половина на 2013 г, като ръстът 
на тези портфейли би трябвало да се очаква за края на 2013 г. и началото на 2014 г. Предвид 
икономическата ситуация, в която се намират банките в момента, те ще трябва за сметка на 
намаляването на лихвите, което ще бъде трудно, да се ориентират към по-интересни за 
кредитополучателите продукти, т.е. да бъдат по-иновативни. Имам предвид например ритейл 
продукти, които дават възможност на кредитополучателите за по-гъвкави погасителни планове, 
за възможност да използват по различни предназначения този финансов ресурс, който 
получават, и да го връщат при условия, при които им е най-изгодно. Наред с това смятам, че 
някои от инструментите за достъп до финансиране на българските малки и средни предприятия 
не работят ефективно. Имам предвид програмата JEREMIE, която смятам, че би могла да 
работи по-ефективно.  
ВЪРХУ КАКВО Е ФОКУСЪТ НА ВАШАТА БАНКА ЗА ТАЗИ ГОДИНА?  
- През изминалата година имахме няколко основни стратегически цели, които успешно 
реализирахме. Първата от тях беше да се модернизира и преструктурира банката и да се 
постигне динамичен ръст на печалбата. Това беше направено. В условията на икономическа 
криза това е както предизвикателство, така и постижение. Наред с това трябва да имаме 
предвид, че запазването и ръстът на печалбата не е еднократен акт и екипът на банката ще 
трябва да продължи да полага системни и целенасочени усилия, за да се запази този тренд.  
През следващата година приоритетна задача ще бъде банкирането на дребно. Ние сме 
класическа търговска банка и трябва да обогатяваме портфейла си с привлекателни продукти 
на потребителското и ипотечно кредитиране. В тази връзка сме подготвили много атрактивни 
предложения, които смятаме, че са сред топ 3 на нашата банкова система.  
Друго направление е сътрудничеството с международни финансови институции, началото на 
което беше поставено през тази и през миналата година. Това са Европейската асоциация на 
публичните банки, Банката за развитие към Съвета на Европа и банката на Долна Австрия - 
Hypo Noe. Наред с това, целта ни е да останем лидери в общинското кредитиране, тъй като 
банката има специфично ноу-хау и за момента в българската банкова система това е 
сегментът, от който държим 24% по отношение на общинските депозити и 17% по отношение на 
кредитирането на българските общини. Имаме традиции, смятаме през тази година не само да 
запазим, но и да разширим тези позиции.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: сп. Капитал, Най-добрите банки 2013  
Страница: 34,35  
Брой думи: 867  
 
 
Резюме: Алианц банк България е създадена през 1997 г. с наименованието "България инвест", 
когато тогавашният акционер - застрахователният холдинг "България", купи бившата Ямболска 
банка и премести седалището й в София. Година по-късно финансовата институция беше 
преименувана като част от процеса по включването й в групата на германския застрахователен 
холдинг Ailianz. Към края на 2012 г. "Алианц България холдинг" е собственик на 79.9% от 
капитала на банката, като сред основните акционери са и застрахователните компании от 
групата - "Алианц България" и "Енергия".  
 
Заглавие: СВЕТОСЛАВ ГАВРИЙСКИ, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АЛИАНЦ 
БАНК БЪЛГАРИЯ: ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕД БАНКИТЕ СА ПРЕДИМНО В НАМИРАНЕТО НА НОВ 
БИЗНЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Мария ИВАНОВА  
Текст: Алианц банк България е създадена през 1997 г. с наименованието "България инвест", 
когато тогавашният акционер - застрахователният холдинг "България", купи бившата Ямболска 
банка и премести седалището й в София. Година по-късно финансовата институция беше 
преименувана като част от процеса по включването й в групата на германския застрахователен 
холдинг Ailianz. Към края на 2012 г. "Алианц България холдинг" е собственик на 79.9% от 
капитала на банката, като сред основните акционери са и застрахователните компании от 
групата - "Алианц България" и "Енергия".  
Банката е една от средните по големина институции на пазара,  
като заема 12-о място според размера на активите си. Към края на 2012 г. общата им стойност 
е 1.87 млрд. лв.  
В класирането на "Капитал" Алианц банк България заема осмата позиция. Най-силното й 
представяне в отделните категории е 6 "Устойчивост и динамика", където е седма. Банката 
отчита сравнително добри резултати по показатели като възвращаемост на активите (6-о 
място) и на капитала (7-мо място). На представянето й обаче натежават показатели като маржа 
на нетния доход от такси (15-о място) и съотношението капитал/активи (18-о място). Плюс е и 
високият й рейтинг, който се дължи и на стабилността на германската група зад нея.  
КАК ОЦЕНЯВАТЕ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ -КОИ БЯХА ОСНОВНИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КАК СЕ СПРАВИХТЕ С ТЯХ?  
- Предизвикателствата през миналата година и за банките, и за всички инвеститори са едни и 
същи - намаляване на инвестициите, намаляване на производството, намаляване на 
потреблението. Това продължава вече доста време и специално нас ни изправя пред проблеми 
за намиране на добри проекти за финансиране, хората са ограничени в своите покупки. Така че 
проблемите пред банките са предимно в намирането на нов бизнес, добър бизнес. В същото 
време влошаването на портфейла не спира, въпреки че има подобрение и успокоение в някои 
сектори, но нещата не бих казал, че са се подобрили значително през изминалата година.  
КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА ПРЕЗ 2013 Г.?  
- Надявам се, че повечето или всички банки ще се справят с лошите кредити, с влошаването на 
портфейла, с намирането на бизнес. Но виждате, че независимо от непрекъснатите приказки, 
които се изговарят за лихвите по кредитите, те непрекъснато се понижават и въпреки всичко не 
може да се намери някакъв сериозен бизнес. Това понижение на лихвите непременно ще 
доведе до намаляване на доходността на банките, но надявам се, че проблеми по отношение 
на сектора няма да има. Директен ефект от кипърската криза не мога да видя. Това, което 
засега поне при нас се проявява, е, че се появяват много фирми, които са работили в Кипър, с 
кипърски банки, и искат да си прехвърлят парите тук и да работят чрез наши банки. По-скоро 
имаме предложения за бизнес, отколкото някакви други проблеми. Специално ние нямаме нито 
инвестиции, нито депозити във или нещо друго като банка, така че да имаме някакви 
притеснения за нашите инвестиции. Не мисля, че и специално някоя банка в България е 
обвързана с някакви кипърски проблеми. Разбира се, един да пострада, който е имал някакви 
пари там, той ще каже, че причината е кипърската криза. Но като цяло проблем за България не 
мисля, че може да има.  
КОИ ЩЕ СА ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ  
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ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР ПРЕЗ 2013?  
- Честно казано, не виждам някаква промяна и през тази година. Допълнително напрежение 
сега се създава с политическата криза, съставяне на ново правителство - ще има ли, няма ли 
да има. Хората отново са в изчакване на развитието на ситуацията, всеки се притеснява сега 
по-добре ли ще е, по-лошо ли ще е. Тази несигурност е един от основните проблеми тази 
година. Надявам се в краткия срок до изборите този проблем да се разреши  
- да има ново правителство, да има сериозни решения, които да подобрят ситуацията. Виждате 
сега и ситуацията с тока - спиране на мощности, което създава допълнително напрежение. 
Очакванията, че ще се увеличава безработицата също или най-малкото няма да има сериозни 
намаления, показват, че някакви значителни положителни промени от страна на възможностите 
за финансиране и възможностите за нови инвестиции са ограничени. Не виждам да има 
някакво подобрение в сравнение с миналата година. Още повече че миналата година имаше 
доста инвестиции в енергийния сектор по отношение на възобновяемите източници на енергия - 
това вече почти 100% спря. Това бяха едни значителни средства, които банките раздаваха, 
кредитираха - това няма да го има тази година.  
ВЪРХУ КАКВО Е ФОКУСЪТ НА ВАШАТА БАНКА ЗА ТАЗИ ГОДИНА?  
- Ние винаги сме били банка, която е насочена към ритейла, към малкия и средния бизнес -
продължава нашата цел да бъде този бизнес. Участваме в програмата JEREMIE, имаме 
няколко кредитни линии от Европейската инвестиционна банка и от Европейската банка за 
възстановяване и развитие за подкрепа на малки и средни предприятия. Така че нашите цели, 
нашата група клиенти, към която сме насочени, е предимно ритейл и малки и средни 
предприятия. За момента интересът към JEREMIE не е много голям, независимо че лихвите са 
около 3.5%, така че се надявам, че ще се появят повече фирми. Естествено има доста 
изисквания към кредитополучателите, но мисля, че това ще бъде една от възможностите за 
финансиране. Засега програмата е в началото си - надявам се, че ще се появят добри проекти. 
Тъй като при тези лихви е просто задължително да се напънат хората и да бъде използван този 
ресурс, който за България не е малък.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: сп. Капитал, Най-добрите банки 2013  
Страница: 38,40  
Брой думи: 1084  
 
 
Резюме: Създадената през 1994 г. МКБ Юнионбанк е сред средните по размер на пазара 
финансови институции в страната - с активи от 1.65 млрд. лв., което я подрежда на 13-о място 
по големина. През 2006 г. банката (тогава Юнионбанк) беше придобита от унгарската МКВ 
Bank, която пък е част от групата на германската Вауеrn LB. Към момента унгарската 
институция притежава 97% от капитала. Поради преструктурирането на дейността на 
германската майка обаче в момента българската банка е обявена за продажба. Институцията е 
традиционно ориентирана към малкия и средния бизнес, като в последните години е все по-
активна и в обслужването на физически лица.  
 
Заглавие: МАРИЯ ИЛИЕВА, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МКБ ЮНИОНБАНК: 
ОЧАКВАМ МНОГО ПО-АКТИВНА ВТОРА ПОЛОВИНА НА 2013 Г.  
Подзаглавие: Мария ИВАНОВА  
Автор:  
Текст: Създадената през 1994 г. МКБ Юнионбанк е сред средните по размер на пазара 
финансови институции в страната - с активи от 1.65 млрд. лв., което я подрежда на 13-о място 
по големина. През 2006 г. банката (тогава Юнионбанк) беше придобита от унгарската МКВ 
Bank, която пък е част от групата на германската Вауеrn LB. Към момента унгарската 
институция притежава 97% от капитала. Поради преструктурирането на дейността на 
германската майка обаче в момента българската банка е обявена за продажба. Институцията е 
традиционно ориентирана към малкия и средния бизнес, като в последните години е все по-
активна и в обслужването на физически лица.  
МКБ Юнионбанк е на десета позиция в класирането на "Капитал",  
като в отделните категории също заема места около средата на подреждането. Най-предно е 
класирането в категория "Стабилност и риск", където също е десета на пазара. Показателят, по 
който се представя най-добре, е рейтингът й ВВВ+, присъден от Fitch. По-предни позиции 
постига и по отношение на печалбата преди обезценки/активи (8-о място) и на съотношението 
разходи към приходи (9-о място).  
През изминалата година обаче активите й се свиват с 4.99%, което я дърпа назад в 
класирането по този показател (19-о място). Цената на кредита (15-о място) и съотношението 
кредити/депозити (14-о място) също възпрепятстват заемането на по-челни позиции.  
КАК ОЦЕНЯВАТЕ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ - КОИ БЯХА ОСНОВНИТЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КАК СЕ СПРАВИХТЕ С ТЯХ?  
- Лошите кредити продължиха да са проблем за всички банки. Те са такива, защото липсва 
ликвиден пазар и провизиите стоят в балансите, не могат да се реализират достатъчно приходи 
и оттам банките отчитат по-ниски печалби. Все пак обаче има печалби. И все пак, без да тежи 
като бреме на данъкоплатците, както на много места в Европа, консервативният български 
пазар успя да се справи и да излезе на печалба. Търсенето на кредити продължи да се свива, 
като обемите остават по-ниски в сравнение с предишните години. Главната причина за това е 
замразяването на инвестиционните намерения на бизнеса и несигурността му в 
икономическата среда предвид глобалната криза, която силно се отразява и у нас. 
Продължихме да отчитаме рекордно високи спестявания на гражданите - над 10% ръст вече 
трета година. Запази се и започналата през 2009 г. тенденция на плавен спад по лихвите по 
кредитите, което през изминалата година бе далеч по-осезаемо - нивата паднаха до 5-6%. 
Конкретно за МКБ Юнионбанк мога да кажа, че не само успяхме да запазим нивото на 
приходите от предходната година, но и отбелязахме лек ръст, т.е. нетният оперативен резултат 
на банката е същият при доста no-свитите обеми на бизнеса. За мен лично това е успех, тъй 
като ние при доста по-малък портфейл реализираме същите приходи. Разбира се, че не са ни 
чужди проблемите с необслужваните кредити. Там обаче имахме доста реализирани продажби 
тази година, много по-сериозни преговори с клиенти, за да можем да реализираме някои 
обезпечения. И по-ефективни икономии - това е, което се прави, предполагам, навсякъде.  
КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА ПРЕЗ 2013 Г?  
- Пак ще е на печалба, със сигурност. Даже може да има и леко увеличение.  
КОИ ЩЕ СА ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР ПРЕЗ 2013?  
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- И през 2013 г. кризата продължава, като към това се добавя и политически привкус. Това 
внася, поне през първата половина на годината, допълнителна доза несигурност - забелязва се 
изчакване какво ще се случи, кои ще са хората, от които ще зависят решенията. От това ще 
зависи до каква степен ще се усвояват средствата от европейските програми, кои ще са 
приоритетите на новото правителство. И предприемачите, и обикновените граждани са в 
изчаквателна позиция и едва след като станат ясни резултатите, ще преценят в една или друга 
посока да насочат действията си. Тоест, предполагам, че по-сериозното развитие в 
икономиката ще се отложи за началото на следващата година. При депозитите на граждани, 
независимо че са растели доста добре досега, сигурно ще настъпи някакъв момент на 
насищане и хората ще започнат да увеличават потреблението си. Така ръстът на депозитите 
ще намалее - няма да се увеличава, няма да изчезне, но едва ли ще е над 10%. Надявам се 
фирмите да се активизират по-сериозно през втората половина на годината, тъй като има 
предпоставки за това - нивата на лихвите вече са много ниски, предлагат се и европейските 
фондове за малки и средни предприятия и програмите като JEREMIE, където нивата при 
кредитите за фирмите паднаха дори до рекордните 3-4%, което е достатъчно ниска цена, за да 
може бизнесът да се възползва от тези средства. Предполагам, че нивата на лошите кредити 
би следвало вече да не се повишават, тъй като в банковата система вече има достатъчно 
акумулирани резерви. Ако трябва да обобщя, очаквам задържане на нивата на лошите кредити, 
намаляване ръста на депозитите при физически лица, раздвижване при кредитите за фирми и 
много по-активна втора половина на годината.  
ВЪРХУ КАКВО Е ФОКУСЪТ НА ВАШАТА БАНКА ЗА ТАЗИ ГОДИНА?  
- Продължаваме традиционно това, което правим в последните две години - засилено 
присъствие в областта на кредитирането на граждани и свързаните с това услуги. Миналата 
година бяхме трети по абсолютна сума на отпуснати кредити, което е доста добре за банка с 
нашия размер. Ще продължим и с фокус върху депозитите през тази година, тъй като от две-
три години се забелязва връщане на ресурс към банките майки - това се отнася и за нас, така 
че ние ще  
трябва да намерим тези средства от пазара. Надяваме се да успеем, тъй като сме с много 
добър рейтинг - най-добрият възможен от всички банки в България. Обогатихме и обновихме 
продуктовото портфолио за сегмента на малките и средните предприятия, ще представим нови 
възможности, нови опростени и улеснени процеси по отношение на средния и малък бизнес. 
Продължаваме да доразвиваме контактите с германския бизнес, което е традиционно за нас 
като банка с немски корени. През тази година не предвиждаме оптимизация на разходи, 
процеси и системи, тъй като това е нещо, което вече се случи и дава своите резултати. 
Фокусираме се по-скоро към опростяване на процесите за клиентите, като точно натам 
насочваме инвестициите си.  
КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ КИПЪРСКАТА КРИЗА?  
Никакви. Кипър заема малък дял от търговския стокообмен на България, като към нея е 
насочен под 1% от износа на страната. Малко по-голяма е тежестта при чуждестранните 
инвестиции (около 4% от всичките инвестиции), но като цяло и там не виждам някакъв риск. 
Има по-скоро чисто човешко притеснение в хората, както беше в Гърция - "ами сега какво ще 
стане", "ами ако това се случи тук". Има българи, които работят там, разбира се, и които най-
вероятно са притеснени, но като цяло не очаквам някакъв поток от пари тук да се появи или пък 
търговията или икономиката да пострадат.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 26.04.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://politics.actualno.com/Borisov-S-podslushvanija-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi-
news_422797.html  
Брой думи: 100  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата, 
каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в приветствието при откриването на цеха за 
изворна вода над Бачково, предаде „Фокус”.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Ушатова  
Текст: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата, каза 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в приветствието при откриването на цеха за изворна 
вода над Бачково, предаде „Фокус”.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов.  
Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по програма 
„Конкурентоспособност”. Цехът разкрива 100 работни места, посочи Борисов. Той поласка 
финансовия директор Лина Николова, че става за политик.  
Бойко Борисов преряза лентата и разглежда производствените мощности.  
 

http://politics.actualno.com/Borisov-S-podslushvanija-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi-news_422797.html
http://politics.actualno.com/Borisov-S-podslushvanija-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi-news_422797.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/izbori-2013/2013/04/26/s-podslushvaniia-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-
napravi.186624  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Борисов откри цех за изворна вода в Бачково  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Това е заявил лидера на ГЕРБ Бойко 
Борисов днес в Бачково, цитиран от пресцентъра на партията.  
 
Заглавие: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов откри цех за изворна вода в Бачково  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Това е заявил лидера на ГЕРБ Бойко 
Борисов днес в Бачково, цитиран от пресцентъра на партията.  
Скандалът с нерегламентиратото подслушване продължава да се разраства. Вчера 
ексземеделският министър Мирослав Найденов обяви, че бившият вътрешен министър Цветан 
Цветанов е подслушвал целия Министерски съвет и президента. Днес медии получиха на 
електронните си пощи записи на разговори между Борисов, Найденов и градския прокурор 
Николай Кокинов.  
В изказването си в Бачково, където присъстваше на откриване на цех за изворна вода, той 
отново акцентира на еврофондовете, които правителство на ГЕРБ било осигурило.  
"Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. С тези 
думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при откриването 
на цех за изворна вода над Бачково.  
Той пожела успех на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
„Конкурентоспособност”. Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов.  
 

http://www.dnes.bg/izbori-2013/2013/04/26/s-podslushvaniia-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi.186624
http://www.dnes.bg/izbori-2013/2013/04/26/s-podslushvaniia-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi.186624
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/26/2049706_s_podslushvaniia_i_flashki_nishto_ne_moje_da_
se/  
Брой думи: 96  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Това е казал лидерът на ГЕРБ и бивш 
премиер Бойко Борисов при откриването днес на цех за изворна вода над Бачково, съобщи 
радио "Фокус-Пловдив".  
 
Заглавие: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви Борисов на 
откриването на цех за вода  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Това е казал лидерът на ГЕРБ и бивш 
премиер Бойко Борисов при откриването днес на цех за изворна вода над Бачково, съобщи 
радио "Фокус-Пловдив".  
Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по програма 
"Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Борисов. Той добавил, 
че финансовия директор Лина Николова става за политик.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/26/2049706_s_podslushvaniia_i_flashki_nishto_ne_moje_da_se/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/26/2049706_s_podslushvaniia_i_flashki_nishto_ne_moje_da_se/
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1776445  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: Пловдив. Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за 
държавата, каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в приветствието при откриването 
на цеха за изворна вода над Бачково, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор: Цветана ТОНЧЕВА  
Текст: Пловдив. Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за 
държавата, каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в приветствието при откриването 
на цеха за изворна вода над Бачково, предаде репортер на Радио „Фокус”-Пловдив. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успехи на 
собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало за разкриването на 
този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по програма „Конкурентоспособност”. Цехът 
разкрива 100 работни места, посочи Борисов. Той поласка финансовия директор Лина 
Николова, че става за политик.  
Бойко Борисов преряза лентата и разглежда производствените мощности.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1776445
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13742407  
Брой думи: 106  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за 
държавата. С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към 
собствениците при откриването на цех за изворна вода над Бачково.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за 
държавата. С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към 
собствениците при откриването на цех за изворна вода над Бачково. С подслушвания и флашки 
нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успех на собствениците на цеха и 
изтъкна, че неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са 
инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма «Конкурентоспособност“. Цехът разкрива 
100 работни места, посочи Бойко Борисов. Председателят на партията бе придружаван от 
водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13742407
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.vsekiden.com  
Връзка: http://www.vsekiden.com/133682  
Брой думи: 88  
 
 
Резюме: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Това обяви лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов в Бачково, където беше на откриване на цех за бутилиране на изворна вода.  
 
Заглавие: Бойко: С флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Това обяви лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов в Бачково, където беше на откриване на цех за бутилиране на изворна вода.  
"Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата", каза 
Борисов преди да разреже лентичката. Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, 
че неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 
млн. евро по програма „Конкурентоспособност". "Цехът разкрива 100 работни места", посочи 
Борисов.  
Автор: Vsekiden.com  
 

http://www.vsekiden.com/133682
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: http://www.frognews.bg/news_53821/Boiko_S_flashki_nishto_ne_moje_da_se_napravi/  
Брой думи: 98  
 
 
Резюме: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, заяви Бойко Борисов в 
Бачково. "Това е пътят, по който България може да се развива.  
Това носи пари за държавата", каза лидерът на ГЕРБ при откриването на цеха за изворна вода 
над селото.Борисов пожела успехи на собствениците и изтъкна, че неговото правителство е 
помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по програма 
„Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Бойко: С флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, заяви Бойко Борисов в 
Бачково. "Това е пътят, по който България може да се развива.  
Това носи пари за държавата", каза лидерът на ГЕРБ при откриването на цеха за изворна вода 
над селото.Борисов пожела успехи на собствениците и изтъкна, че неговото правителство е 
помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по програма 
„Конкурентоспособност”.  
"Вече са разкрити 100 работни места, посочи бившият премиер. Той похвали финансовия 
директор Лина Николова и се пошегува, че става за политик, след което преряза лентата и 
разгледа производствените мощности.  
 

http://www.frognews.bg/news_53821/Boiko_S_flashki_nishto_ne_moje_da_se_napravi/
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/boyko_s_flashki_nishto_ne_mozhe_da_se_napravi-185944.html  
Брой думи: 83  
 
 
Резюме: Пловдив. С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на 
ГЕРБ Бойко Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна вода.  
 
Заглавие: Бойко: С флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Пловдив. С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на 
ГЕРБ Бойко Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна вода.  
"Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата", каза 
Борисов преди да разреже лентичката. Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, 
че неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 
млн. евро по програма „Конкурентоспособност". "Цехът разкрива 100 работни места", посочи 
Борисов.  
 

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/boyko_s_flashki_nishto_ne_mozhe_da_se_napravi-185944.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/boyko_s_flashki_nishto_ne_mozhe_da_se_napravi-185944.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/196217  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: Бившият премиер откри цех за изворна вода в Бачково  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, заяви Бойко Борисов в Бачково.  
 
Заглавие: Бойко: С флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бившият премиер откри цех за изворна вода в Бачково  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, заяви Бойко Борисов в Бачково. "Това 
е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата", каза лидерът на 
ГЕРБ при откриването на цеха за изворна вода над селото.Борисов пожела успехи на 
собствениците и изтъкна, че неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в 
който са инвестирали 14 млн. евро по програма „Конкурентоспособност”. "Вече са разкрити 
100 работни места, посочи бившият премиер. Той похвали финансовия директор Лина 
Николова и се пошегува, че става за политик, след което преряза лентата и разгледа 
производствените мощности. /БЛИЦ  
 

http://www.blitz.bg/news/article/196217
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1358177  
Брой думи: 106  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за 
държавата. С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към 
собствениците при откриването на цех за изворна вода над Бачково. С подслушвания и флашки 
нищо не може да се направи, каза Борисов.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за 
държавата. С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към 
собствениците при откриването на цех за изворна вода над Бачково. С подслушвания и флашки 
нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успех на собствениците на цеха и 
изтъкна, че неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са 
инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма „Конкурентоспособност". Цехът разкрива 
100 работни места, посочи Бойко Борисов. Председателят на партията бе придружаван от 
водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
 

http://www.cross.bg/1358177
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-115188.html  
Брой думи: 100  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата, 
каза председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в приветствието при откриването на цеха за 
изворна вода над Бачково, предаде Фокус.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Ушатова  
Текст: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата, каза 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в приветствието при откриването на цеха за изворна 
вода над Бачково, предаде Фокус.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов.  
Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по програма 
Конкурентоспособност. Цехът разкрива 100 работни места, посочи Борисов. Той поласка 
финансовия директор Лина Николова, че става за политик.  
Бойко Борисов преряза лентата и разглежда производствените мощности.  
 

http://news.myvidin.com/about-115188.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/590185  
Брой думи: 101  
 
 
Резюме: Това е коментирал в Бачково председателят на ГЕРБ Бойко Борисов,  
съобщава пресцентърът на партията.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е коментирал в Бачково председателят на ГЕРБ Бойко Борисов,  
съобщава пресцентърът на партията. Позицията си по скандала от последните дни заради  
твърденията за нерегламентирано подслушване от страна на МВР бившият премиер е обявил 
при откриването на цех за изворна вода над Бачково, се уточнява в информацията. Това е 
пътят, по който България може да се развива, защото носи пари на държавата, е поощрил 
Борисов собствениците на цеха. Към тези думи е добавил и пожелания за успех, като е  
припомнил, че именно неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който 
са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/590185
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/exclusive/interview/article/post79136.html  
Брой думи: 1062  
 
 
Резюме: Кандидат-депутатката от ДСБ за Хасково смята, че трансграничното сътрудничество с 
Гърция и Турция ще съживи региона  
 
Заглавие: ДЕНИЦА САЧЕВА ПРЕД BULGARIA-NEWS: НЕ СЕ СТРАХУВАМ ОТ ДЕЛЯН 
ДОБРЕВ, ПО-ДОБРЕ ОТ НЕГО РАЗБИРАМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кандидат-депутатката от ДСБ за Хасково смята, че трансграничното сътрудничество с 
Гърция и Турция ще съживи региона  
Деница Сачева е водач на листата на ДСБ в Хасково за предстоящите парламентарни избори 
на 12 май. Тя е магистър по здравен мениджмънт и по връзки с обществеността. Завършила е 
курсове по социален маркетинг, връзки с обществеността, политически маркетинг, управление 
на социалното подпомагане и услуги, управление на външни ресурси и управление на риска. 
Работила е в Министерството на труда и социалната политика, а по-късно Сачева е един от 
първите 10 служители на НЗОК, където работи като началник на дирекция. От 1999 до 2001 г. е 
началник на кабинета на министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. Участвала е в 
съставянето на здравната стратегия 2001 – 2010. Била е председател на Съвета на 
директорите на МБАЛ Хасково. Деница Сачева е основател на PR агенция, която е с номинация 
от ООН.  
За своята правозащитна дейност Деница бе номинирана за наградите на Български хелзинкски 
комитет „Човек на годината” за 2012 г. Тя е председател на УС на международен институт по 
здравеопазване и здравно осигуряване.  
- За първи път сте кандидат за депутат, но имате опит в политиката. Имат ли нагласа хората в 
региона да гласуват и какви са настроенията?  
- Смятам, че имат нагласа да гласуват, но ще видим на 12 май какво ще се случи. Има прогнози 
за 40% до 60% участие на изборите. Моите впечатления са, че много малко от тях (под 10%) се 
интересуват от скандала с подслушванията, пък и за хората дневният ред на обществото е 
друг. Те неслучайно излязоха на улицата през февруари, защото е нарушен диалогът между 
управляващи и обикновените хора, няма достатъчна чуваемост на техните проблеми.  
- Какво трябва да направят управляващите в най-близко време, за да се случи някаква промяна 
и хората да я усетят?  
- Една от причините за тежкото положение е, че през последните години няма промяна в 
движението на парите. Те се въртят в определени концентрични кръгове и не стигат до хората в 
страната и до тези, които искат да развиват малък и среден бизнес.  
В тази връзка и много от европейските програми за създаване на работни места не бяха добри, 
по тях досега се намираше работа само за ревизори и данъчни, отколкото за правене на 
реален бизнес. Затова смятам, че с немного политическа воля и смелост парите може да се 
върнат в производствата за малки и средни предприятия. Смея да твърдя, че у нас има пари, 
макар и не толкова много колкото ни се иска, но има. Брутният ни вътрешен продукт не е малък 
и не намалява, но не се управлява добре.  
- Конкретно за Хасково – какви са перспективите за този край?  
- Хасковският регион може много да напредне с възможностите си за транс-гранично 
сътрудничество с Турция и Гърция. Само, че досега са създавани сериозни визови ограничения 
за турски бизнесмени, макар, че те имат шенгенски визи. Така караме тези хора да търсят 
другаде да разширяват дейността си. По този начин ги демотивираме да правят бизнес в този 
район. За да имаме успех в тази насока не е нужно кой знае колко политическа воля.  
Друг отрасъл за развитие на Хасковския район безспорно е земеделието. Има много хора, 
които желаят да се развиват в тази област, но са в отчайващо положение. Те нямат никаква 
защита и подкрепа от държавата, както фермерите в Гърция, например. Затова нашата 
политика ще е да вземем мерки за развитие на предприятия за малък и среден бизнес, да има 
данъчни облекчения, както и намаляване на административния контрол. Наскоро бизнесмен от 
Свиленград се оплака, че от непрекъснати проверки от 2011-а през последните години той 
отговаря, че работи „ревизия”. Не е нормално една фирма да бъде преследвана непрекъснато 
за едно и също.  

http://www.bulgaria-news.bg/category/exclusive/interview/article/post79136.html
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- Вие имате отношение и към туризма. Споделяте ли идеята да има отделно министерство за 
този отрасъл?  
- Не зная дали трябва да е точно министерство, но със сигурност трябва да е отделно 
ведомство. В този сектор се инвестират много средства и е добре да има отделна структура. От 
1994 г. все говорим, че туризмът ни е приоритет, уж го рекламираме от 20 години, но все няма 
резултати. Само, че не смятам за удачно и това не е работещо решение, че пратиха отдела в 
Пловдив.  
- Казвате, че приоритет за вашата партия ще е малкият и среден бизнес, каква е позицията ви 
за плоския данък?  
- Ние сме да остане плоският данък, но да има необлагаем минимум.  
- Една от най-трудните сфери за всяко управление се оказва реформата в здравеопазването.  
- Това е дълга тема и мога да се аргументирам подробно, но казано накратко – здравната 
система трябва да е балансирана. Само тогава ще работи добре. Човек, като внася пари за 
здраве, да може да ги използва, а не да отиват за други. Не трябва да има финансово-
търговски взаимоотношения между пациент и лекар. Системата трябва да е солидарно-
социална, каквато вече е в САЩ и в Европа.  
- Друг проблем, който се задълбочава и при избори винаги излиза на преден план е 
положението на ромите.  
- По него работя от доста години и съм наясно какво трябва да се направи. Едно от първите 
неща е да стане задължително поне основното образование. Уверила съм се от опит, че като 
им се подаде ръка, те могат да са нормални граждани. Няма да кажа нещо ново, но много се 
злоупотребява с тези хора, а те трябва да бъдат включени в икономиката на страната ни. Много 
се експлоатира тяхното невежество, което трябва да спре.  
За изборите - непрекъснато им обяснявам, при срещите си с тях, че тези 50 лева, които вземат, 
за да гласуват, ги изплащат 4 години с цената на 50 кожи, защото мизерията при тях не се 
променя.  
- Страхувате ли се от силната конкуренция в региона на другите партии?  
- Не зная кого визирате, но ако става дума за Делян Добрев (водач на листата на ГЕРБ), нямам 
притеснения, макар, че той е от Хасково. Той е бил министър на икономиката, но точно това 
министерство не успя да разработи програмата за Конкурентоспособност и като министър 
той не е направил много за развитието на бизнеса, както и реално работещи решения в 
икономиката. Аз съм собственик на фирма и вече 20 години се грижа за 27 човека, всеки ден 
трябва да вземам решения.  
Доскоро се считаше, че БСП също е силна в региона, но тя разчиташе на социалната политика 
през държавата, а не на това хората сами да развиват бизнес. Затова смятам, че това вече не 
работи да се печелят избори.  
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5723191  
Брой думи: 108  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщават от ГЕРБ.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщават от ГЕРБ.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успех на 
собствениците на цеха и подчерта, че неговото правителство е помогнало за разкриването на 
този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов. 
Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област 
Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5723191


 

 

53 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
7
/2

0
1
3

 

Дата: 26.04.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5723111  
Брой думи: 121  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщават от ГЕРБ.  
 
Заглавие: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи-Борисов  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С тези думи 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при откриването на 
цех за изворна вода над Бачково, съобщават от ГЕРБ.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успех на 
собствениците на цеха и подчерта, че неговото правителство е помогнало за разкриването на 
този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов. 
Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област 
Здравко Димитров и Лиляна Павлова. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5723111


 

 

54 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
7
/2

0
1
3

 

Дата: 26.04.2013  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/429505.html  
Брой думи: 107  
 
 
Резюме: "Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата". 
С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково. С подслушвания и флашки нищо не може да 
се направи, каза Борисов.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата". С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково. С подслушвания и флашки нищо не може да 
се направи, каза Борисов.  
Той пожела успех на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов. 
Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област 
Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
Източник: News.Plovdiv24.bg  
 

http://news.plovdiv24.bg/429505.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1076536  
Брой думи: 102  
 
 
Резюме: Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер на страната Бойко Борисов е категоричен, че с 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Той заяви това при откриването на цех 
за изворна вода над Бачково. По думите му именно откриването на нови мощности и 
производства е пътят, по който България може да се развива. „Това носи пари за държавата‘‘, 
допълни Борисов, цитиран от партийния пресцентър.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер на страната Бойко Борисов е категоричен, че с 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Той заяви това при откриването на цех 
за изворна вода над Бачково. По думите му именно откриването на нови мощности и 
производства е пътят, по който България може да се развива. „Това носи пари за държавата‘‘, 
допълни Борисов, цитиран от партийния пресцентър.  
Той пожела успех на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
„Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1076536
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1076800  
Брой думи: 374  
 
 
Резюме: Първа копка за строителството на Завод за производство на блокове от аериран и 
автоклавиран бетон направи водачът на листата на ПП ЛИДЕР за Кюстендилски избирателен 
район инж. Владимир Владимиров. Заводът ще бъде до ТЕЦ- Бобов дол.  
 
Заглавие: Водачът на листата на ЛИДЕР направи първа копка на Завод за бетонови 
блокчета  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първа копка за строителството на Завод за производство на блокове от аериран и 
автоклавиран бетон направи водачът на листата на ПП ЛИДЕР за Кюстендилски избирателен 
район инж. Владимир Владимиров. Заводът ще бъде до ТЕЦ- Бобов дол.  
„Една от основните цели в програмата на ПП ЛИДЕР е да съживим България. Това означава да 
развием икономиката, да създаваме нови работни места, за да могат хората да останат да 
работят в България. Това е инициатива, с която показваме съвсем нагледно това, което пишем 
в нашите програми. Този което сме начертали в бъдеще е предоставяне на площ на фирма за 
построяване на оранжерия, върху площ от 17 дка и след няколко месеца започва изграждането 
на сероочистващата инсталация на блок 3. Заводът трябва да е готов до края на август 2014 г. 
сероочистващата инсталация до края на декември 2014 и предполагаме, че ще имаме 
оранжерии до средата на 2014 година", заяви инж. Владимир Владимиров.  
Оборудването на завода за бетонови блокчета и финансирано по проект „Намаляване на 
негативното влияние върху околната среда, чрез възлагане на част от отпадъчните продукти в 
ново „зелено" производство", финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика. Стойността на проекта е 7 839 108 лв., от които 50% са безвъзмездна 
финансова помощ, а останалите са собствени средства на ТЕЦ- Бобов дол. Заводът ще е 
разположен на площ от 17 дка. Прогнозната стойността за изграждането на завода е около 8 
млн. лв., които ще се инвестират от ТЕЦ- бобов дол.  
„Производството на тези строителни елементи ще бъде от пепелта при производството на 
електроенергия, гипса от сероочистващата инсталации и добавка от цимент, алуминиева паста 
и хидратна вар. С това ние ще намалим отделените отпадъци в района, които трябва да се 
складират на депото в Каменик, а ще произведем нещо действащо в реалната икономика. Това 
ще натовари вас работещите в ТЕЦ-а , но ние доказахме със сероочистващата инсталация, с 
производството на електроенергия, че можем да се справим. Ще се справим и с това да строим, 
да произвеждаме други неща, нужни за икономиката на България", каза още водачът на 
листата на ПП ЛИДЕР за 10- ти МИР- Кюстендил.  
Инж. Владимиров счупи бутилка шампанско в кофата на багер, който направи първата копка, 
като на ритуалното начало на строителството на завода бяха кандидатите за депутати на 
ЛИДЕР и стотици работници от електроцентралата.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1076800
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1076796  
Брой думи: 367  
 
 
Резюме: Редица облекчения за малкия и среден бизнес и пълна подкрепа при 
кандидатстването по различни програми за финансиране гарантира при следващ мандат 
водачът на листата на ГЕРБ в Хасковска област Делян Добрев на срещата си с представители 
на бизнеса от региона. Срещата бе организирана по инициатива на Хасковската търговско 
промишлена палата. В нея участва и вторият в листата Красимир Стефанов.  
 
Заглавие: Облекчения за малкия и среден бизнес предвижда ГЕРБ в следващ мандат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Редица облекчения за малкия и среден бизнес и пълна подкрепа при кандидатстването 
по различни програми за финансиране гарантира при следващ мандат водачът на листата на 
ГЕРБ в Хасковска област Делян Добрев на срещата си с представители на бизнеса от региона. 
Срещата бе организирана по инициатива на Хасковската търговско промишлена палата. В нея 
участва и вторият в листата Красимир Стефанов.  
Енергийната ефективност, иновациите и приоритет за компаниите, които произвеждат 
материали с висока добавена стойност са акценти в управленската програма на ГЕРБ, каза 
Добрев. Той припомни, че за следващия програмен период програма “Конкурентоспособност” 
предвижда 3 милиарда лева за малкия и среден бизнес. “Тези пари са реални за модернизация 
на съществуващи предприятия, откриване на нови работни места, това са средства, които ще 
създадат равни условия на нашите фирми с европейските, посочи Делян Добрев.  
Стабилна данъчна политика, без промяна на данъчните ставки при следващ мандат на ГЕРБ 
обеща Красимир Стефанов. Според него практиката показва, че всяка промяна на данъчното 
законодателство води до намаление на приходите в бюджета.  
Досегашното управление е успяло да дисциплинира плащането на налозите, каза Стефанов и 
добави, че НАП има намерение да облекчи проверките в малкия бизнес. Като малки се 
определят около 300 хиляди фирми. Те носят малко над 5 % от приходите в бюджета. Големите 
фирми са около 1 000 а средните 7 000. Красимир Стефанов каза още, че в бъдещ мандат 
ГЕРБ ще се стреми към облекчен процес на контрол над фирмите от различните държавни 
агенции.  
С 20 процента на година се увеличават приходите от данъци в бюджета на НАП, въпреки 
световната икономическа криза, подчерта Красимир Стефанов. Това според него се дължи на 
по дисциплината за плащането на налози, която въведе правителството на ГЕРБ. По този 
начин от фирми, излезли от “сивия сектор “ в бюджета са влезли 1 милиард и 200 хиляди лева.  
Сред целите, които ГЕРБ си поставя по отношение на данъчната политика сае въвеждането на 
“златен стандарт” за изрядните платци, който ще им осигури връщането на ДДС в 7-дневен 
срок, вдигане прага за регистрация по ДДС, разширяване на патентните дейности, намаляване 
на регистрационните и лицензионни режими и съкращаване на административните срокове.  
След срещата си с представители на бизнеса Делян Добрев и Красимир Стефанов разговаряха 
с граждани в откритата приемна-шатра на площад “Свобода” в Хасково.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1076796
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=606865  
Брой думи: 82  
 
 
Резюме: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна вода.  
 
Заглавие: Бойко: С флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна вода.  
"Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата", каза 
Борисов преди да разреже лентичката. Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, 
че неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 
млн. евро по програма „Конкурентоспособност". "Цехът разкрива 100 работни места", посочи 
Борисов.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=606865
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg/429508.html  
Брой думи: 107  
 
 
Резюме: "Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата". 
С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково. С подслушвания и флашки нищо не може да 
се направи, каза Борисов.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата". С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково. С подслушвания и флашки нищо не може да 
се направи, каза Борисов.  
Той пожела успех на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
"Конкурентоспособност".  
Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов. Председателят на партията бе 
придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област Здравко Димитров и Лиляна 
Павлова.  
Източник: News.Ruse24.bg  
 

http://news.ruse24.bg/429508.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1946577  
Брой думи: 113  
 
 
Резюме: ,,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. 
С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ,,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успех на 
собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало за разкриването на 
този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
„Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов. 
Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област 
Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1946577
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1946600  
Брой думи: 101  
 
 
Резюме: ,,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. 
С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ,,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
, каза Борисов. Той пожела успех на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото 
правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по 
оперативна програма „Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи 
Бойко Борисов. Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за 
Пловдив област Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1946600
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/466674/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2
-%d1%81-
%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d
1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-
%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-
%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8  
Брой думи: 59  
 
 
Резюме: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Бойко Борисов.  
Той откри цех за изворна вода. Борисов пожела успехи на собствениците и изтъкна, че неговото 
правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по 
програма „Конкурентоспособност”.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки не може нищо да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Бойко Борисов.  
Той откри цех за изворна вода. Борисов пожела успехи на собствениците и изтъкна, че неговото 
правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по 
програма „Конкурентоспособност”. "Вече са разкрити 100 работни места", посочи бившият 
премиер.не може нищо да се направи  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/466674/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/466674/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/466674/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/466674/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/466674/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/466674/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.snews.bg  
Връзка: http://www.snews.bg/bg/statiya/s-podslushvaniya-i-flashki-nishto-ne-mozhe-da-se-
napravi:30870  
Брой думи: 101  
 
 
Резюме: "С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Бойко Борисов при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково. - Това е пътят, по който България може да се 
развива. Това носи пари за държавата, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
 
Заглавие: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Бойко Борисов при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково. - Това е пътят, по който България може да се 
развива. Това носи пари за държавата, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
Той пожела успех на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
„Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов.  
Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област 
Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
Източник: SNews.bg  
 

http://www.snews.bg/bg/statiya/s-podslushvaniya-i-flashki-nishto-ne-mozhe-da-se-napravi:30870
http://www.snews.bg/bg/statiya/s-podslushvaniya-i-flashki-nishto-ne-mozhe-da-se-napravi:30870
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Boyko-Borisov--S-flashki-ne-stava-51960  
Брой думи: 109  
 
 
Резюме: Борисов продължава да реже ленти  
"С подслушвания и флашки нищо не може да се направи", заяви лидерът на ГЕРБ в Бачково.  
Екс премиерът откри цех за изворна вода в района по време на своята предизборна обиколка.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: С флашки не става  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Борисов продължава да реже ленти "С подслушвания и флашки нищо не може да се 
направи", заяви лидерът на ГЕРБ в Бачково. Екс премиерът откри цех за изворна вода в района 
по време на своята предизборна обиколка. Според него това е пътят, по който България може 
да се развива. "Това носи пари на държавата", каза още Борисов. Той пожела успехи на 
собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало за разкриването на 
този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по програма „Конкурентоспособност”. Цехът 
разкрива 100 работни места, посочи Борисов. Той поласка финансовия директор Лина 
Николова, че става за политик.  
Бойко Борисов преряза лентата и разглежда производствените мощности.  
 

http://www.livenews.bg/Boyko-Borisov--S-flashki-ne-stava-51960
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/46525  
Брой думи: 227  
 
 
Резюме: Кокинов топи шефове в нов анонимен "бръмбар", Найденов с любовница  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи в България. Това коментира 
председателят на ГЕРБ Бойко Борисов при откриването на цеха за изворна вода над Бачково. 
По думите му именно подобни начинания трябва да са приоритет и път, по който България да 
се развива. "Защото това носи пари за държавата", каза още Борисов.  
 
Заглавие: Бойко: България не може да се развива с флашки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кокинов топи шефове в нов анонимен "бръмбар", Найденов с любовница  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи в България. Това коментира 
председателят на ГЕРБ Бойко Борисов при откриването на цеха за изворна вода над Бачково. 
По думите му именно подобни начинания трябва да са приоритет и път, по който България да 
се развива. "Защото това носи пари за държавата", каза още Борисов.  
Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало 
за разкриването му, тъй като са инвестирали 14 млн. евро по програма 
"Конкурентоспособност". Предприятието открива 100 работни места.  
Нов запис от "бръмбар" бе разпространен днес. На него се чуват гласовете на градския 
прокурор Николай Кокинов, на обвиняемия бивш земеделски министър Мирослав Найденов и 
на Борисов. Няма информация дали записът е автентичен, подателят му твърди, че работи в 
СДОТО, подслушва незаконно, знае, че върши престъпление, обаче го е страх и затова го 
прави. От стенограмата на разговорите става ясно, че "бръмбарът" е действал по времето на 
назначения от президента Росен Плевнелиев служебен кабинет. Кокинов разкрива, че в 
прокуратурата има натиск, разделения, лобита и хора с хомосексуална ориентация. Той издава 
на Найденов, че пиарката на Найденов, с която той живеел, май се готви да го издаде за 
платените в пъти повече пари за създаване на страница на МЗ в интернет. Репликите между 
тримата мъже не са подходящи за дами и деца.  
 

http://www.dartsnews.bg/News/46525
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/s-podslushvaniq-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi-
obqvi-borisov-na-otkrivaneto-na-ceh-za-voda-799107.html  
Брой думи: 94  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи.  
 
Заглавие: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви Борисов на 
откриването на цех за вода  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
подслушвания и флашки нищо не може да се направи. Това е казал лидерът на ГЕРБ и бивш 
премиер Бойко Борисов при откриването днес на цех за изворна вода над Бачково, съобщи 
радио "Фокус-Пловдив".Той пожела успехи на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото 
правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по 
програма "Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Борисов. Той 
добавил, че финансовия директор Лина Николова става за политик. 
dnevnik.bg |  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/s-podslushvaniq-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi-obqvi-borisov-na-otkrivaneto-na-ceh-za-voda-799107.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/s-podslushvaniq-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi-obqvi-borisov-na-otkrivaneto-na-ceh-za-voda-799107.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/134398-борисов-с-подслушвания-и-флашки-не-може-нищо-
да-се-направи.html  
Брой думи: 66  
 
 
Резюме: Бившият премиер откри цех за изворна вода  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Бойко Борисов.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки не може нищо да се направи  
Подзаглавие:  
Автор: Десислава Станева  
Текст: Бившият премиер откри цех за изворна вода  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Бойко Борисов.  
Той откри цех за изворна вода. Борисов пожела успехи на собствениците и изтъкна, че неговото 
правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирали 14 млн. евро по 
програма „Конкурентоспособност”. "Вече са разкрити 100 работни места", посочи бившият 
премиер.не може нищо да се направи  
 

http://www.novini.bg/news/134398-борисов-с-подслушвания-и-флашки-не-може-нищо-да-се-направи.html
http://www.novini.bg/news/134398-борисов-с-подслушвания-и-флашки-не-може-нищо-да-се-направи.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.agencia-sliven.com  
Връзка: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=107870  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: Областен информационен център Сливен популяризира добри практики и научени 
уроци от успешно реализирани проекти, финансирани по оперативните програми на 
територията на област Сливен. Това стана на информационна среща, която се проведе на 26 
април т.г. в залата на Центъра, в присъствието на представители от Сдружение „Читалища“ 
Сливен.  
 
Заглавие: ОИЦ СЛИВЕН ПРЕДСТАВИ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Областен информационен център Сливен популяризира добри практики и научени 
уроци от успешно реализирани проекти, финансирани по оперативните програми на 
територията на област Сливен. Това стана на информационна среща, която се проведе на 26 
април т.г. в залата на Центъра, в присъствието на представители от Сдружение „Читалища“ 
Сливен.  
Сред представените проекти бяха тези на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, „Е.Миролио“ АД, СД 
„Берко-90-Берковски и сие”, получили финансова подкрепа по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. На срещата бяха представени и 
успешни проекти на СОУ „Аргира Жечкова”, СПИ „Христо Ботев”, Хлебозавод „Хаджи Димитър”, 
финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“.  
Участниците в срещата получиха и информация с обобщени данни за всички приключили 
проекти, изпълнявани на територията на областта. Към 1 април 2013 г. в Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС са отчетени 48 приключили проекта, 
с обща договорена стойност 16 774 993 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в 
размер на 13 309 918 лева.  
По време на срещата бяха представени също и възможностите за работа с Публичния модул и 
модула за електронни услуги за бенефициенти на ИСУН.  
Информационната система позволява на всеки потребител сам да генерира справка по 
комбинация от различни критерии и ключови думи за конкретни проекти, финансирани от 
седемте оперативни програми.  
Информация за всички сключени договори по седемте оперативни програми с място на 
изпълнение област Сливен може да бъде видяна на следния линк: 
http://umispublic.minfin.bg/prPlanningRegions.aspx?pr=1005  
 

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=107870
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/64923-boiko-borisov-s-podslushvania-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-
napravi  
Брой думи: 201  
 
 
Резюме: „,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. 
С тези думи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщиха от пресцентъра на партията.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. С 
тези думи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщиха от пресцентъра на партията.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, индиректно коментира последния 
скандал с подслушванията Бойко Борисов.  
Той пожела успех на собствениците. Бойко Борисов не пропусна да изтъкне, че неговото 
правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по 
оперативна програма „Конкурентоспособност".  
„Определено явно много престъпления се вършат в нашата държава, които не би трябвало да 
се вършат“. Това каза директорът на НСлС Бойко Найденов, помолен за коментар за последния 
скандал с подслушванията.  
За мен един човек независимо какво положение заема, би трябвало да спазва определи 
граници, отбеляза Бойко Найденов.  
Той подчерта, че не е морален съдник и не знае дали тези записи са автентични или не и как са 
получени.  
В няколко редакции на електронни медии тази сутрин беше получен запис на разговор между 
бившия премиер Бойко Борисов, Мирослав Найденов и заместник-градския прокурор Николай 
Кокинов.  
Тримата обсъждат делото срещу бившия земеделски министър. Източникът на записа и 
неговата автентичност не са потвърдени.  
България  
 

http://fakti.bg/bulgaria/64923-boiko-borisov-s-podslushvania-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi
http://fakti.bg/bulgaria/64923-boiko-borisov-s-podslushvania-i-flashki-nishto-ne-moje-da-se-napravi
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.gustonews.bg  
Връзка: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=27392&FCID=FC4ad6f630d51160797bffd7a7bdb
d79d8  
Брой думи: 116  
 
 
Резюме: ,,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. 
С тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците на нов 
цех за изворна вода над Бачково, чиято лента преряза. С подслушвания и флашки нищо не 
може да се направи, каза още Борисов. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ,,Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата‘‘. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците на нов цех 
за изворна вода над Бачково, чиято лента преряза. С подслушвания и флашки нищо не може 
да се направи, каза още Борисов. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Председателят на 
партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област Здравко Димитров 
и Лиляна Павлова.  
Борисов пожела успех на собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е 
помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна 
програма „Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко 
Борисов.  
Източник: GustoNews  
 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=27392&FCID=FC4ad6f630d51160797bffd7a7bdbd79d8
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=27392&FCID=FC4ad6f630d51160797bffd7a7bdbd79d8
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/борисов-за-записите-с-подслушвания-и-флашки-нищо-не-може-да-се-
направи-news69443.html  
Брой думи: 104  
 
 
Резюме: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на ГЕРБ 
Бойко Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна вода, съобщава 
Стандарт. Само това каза бившият министър-председател по повод новите изтекли записи в 
публичното пространство между него, шефът на Софийска градска прокуратура Николай 
Кокинов и ексземеделският министър Мирослав Найденов.  
 
Заглавие: Борисов за записите: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна вода, съобщава Стандарт. 
Само това каза бившият министър-председател по повод новите изтекли записи в публичното 
пространство между него, шефът на Софийска градска прокуратура Николай Кокинов и 
ексземеделският министър Мирослав Найденов.  
"Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата", каза 
Борисов преди да разреже лентичката на цеха. Той пожела успехи на собствениците и изтъкна, 
че неговото правителство е помогнало за разкриването на този цех, в който са инвестирани 14 
млн. евро по програма „Конкурентоспособност".  
 

http://pik.bg/борисов-за-записите-с-подслушвания-и-флашки-нищо-не-може-да-се-направи-news69443.html
http://pik.bg/борисов-за-записите-с-подслушвания-и-флашки-нищо-не-може-да-се-направи-news69443.html
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Дата: 26.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/26/news13742355.html  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщават от ГЕРБ.  
 
Заглавие: Борисов: С подслушвания и флашки нищо не може да се направи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С 
тези думи председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при 
откриването на цех за изворна вода над Бачково, съобщават от ГЕРБ.  
Това е пътят, по който България може да се развива. Това носи пари за държавата. С тези думи 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към собствениците при откриването на 
цех за изворна вода над Бачково, съобщават от ГЕРБ.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успех на 
собствениците на цеха и подчерта, че неговото правителство е помогнало за разкриването на 
този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
Конкурентоспособност.Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов. 
Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив област 
Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
 

 

http://novini.dir.bg/2013/04/26/news13742355.html

