
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

  

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2 
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на 
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена 
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” 
 

ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД 

 

 

 

 

Медиен мониторинг 
 

28 април 2013 
 



 

 

2 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
3

 

Медиен мониторинг 
28 април 2013 

Съдържание 
 

Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................6 

 

Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................7 

Източник: БНР .....................................................................................................................................7 

Предаване: Новини .............................................................................................................................7 

 

Източник: БНТ .....................................................................................................................................8 

Предаване: Новини .............................................................................................................................8 

 

Източник: Дарик радио .......................................................................................................................9 

Предаване: Новини .............................................................................................................................9 

 

Източник: Дарик радио .................................................................................................................... 10 

Предаване: Новини .......................................................................................................................... 10 

 

Национални печатни медии ................................................................................................................ 11 

Източник: в. 24 часа ......................................................................................................................... 11 

Заглавие: Асен Василев: Платихме 200 милиона на бизнеса ..................................................... 11 

 

Източник: в. Монитор ....................................................................................................................... 12 

Заглавие: 200 млн. лв. получили фирмите по европрограми ...................................................... 12 

 

Източник: в. Стандарт ..................................................................................................................... 13 

Заглавие: Асен Василев: Дадохме 200 млн. на фирмите ............................................................ 13 

 

Източник: в. Телеграф ..................................................................................................................... 14 

Заглавие: 200 млн. лв. тръгнаха към фирмите ............................................................................. 14 

 

Източник: в. Труд ............................................................................................................................. 15 

Заглавие: Неоправдано високи цени видя министър ................................................................... 15 

 

Регионални печатни медии ................................................................................................................. 16 

Източник: в. Слово, Монтана .......................................................................................................... 16 

Заглавие: Бойко Борисов: "Химко" ще заработи, а пенсиите - по пет бона ............................... 16 

 

Периодични печатни издания ............................................................................................................. 18 

Няма намерена информация. ......................................................................................................... 18 

 

Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 19 

Източник: www.actualno.com ........................................................................................................... 19 

Заглавие: 200 млн. лв. получили фирмите от началото на служебното правителство ............ 19 

 

 

 



 

 

3 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
3

 

Източник: www.dnes.bg .................................................................................................................... 20 

Заглавие: Служебното правителство разплатило 200 млн. лв. на малките и средни 
предприятия ..................................................................................................................................... 20 

 

Източник: www.dnevnik.bg ............................................................................................................... 21 

Заглавие: Министър Асен Василев: При служебния кабинет над 200 млн.лв. са тръгнали към 
българския бизнес ........................................................................................................................... 21 

 

Източник: www.focus-news.net ........................................................................................................ 22 

Заглавие: Деяна Йорданова, ПП ГЕРБ - Бургас: ГЕРБ ще инвестира в изграждане на нови 
предприятия и създаване на нови работни места ........................................................................ 22 

 

Източник: www.investor.bg ............................................................................................................... 24 

Заглавие: Служебното правителство е разплатило над 200 млн. лв. на малкия и средния 
бизнес ............................................................................................................................................... 24 

 

Източник: www.lev.bg ....................................................................................................................... 25 

Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани ........... 25 

 

Източник: www.mediapool.bg ........................................................................................................... 26 

Заглавие: Служебното правителство се похвали с отпускането на 200 млн. лева за бизнеса 26 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 27 

Заглавие: Възможности за кредитиране по Jeremie в Плевен .................................................... 27 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 28 

Заглавие: Служебното правителство е разплатило над 200 млн. лв. на малкия и средния 
бизнес ............................................................................................................................................... 28 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 29 

Заглавие: Владимиров: Една от основните цели в програмата на ЛИДЕР е да съживим 
България ........................................................................................................................................... 29 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 31 

Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани ........... 31 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 32 

Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани ........... 32 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 33 

Заглавие: Министър Асен Василев: “Над 200 милиона лева тръгнаха към бизнеса от началото 
на мандата ни“ ................................................................................................................................. 33 

 

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 35 

Заглавие: Служебното правителство разплатило 200 млн. лв. на малките и средни 
предприятия ..................................................................................................................................... 35 

 

Източник: www.bgnes.com ............................................................................................................... 36 

Заглавие: Фирмите получили над 200 млн. лв. от началото на служебното правителство ..... 36 

 

Източник: www.bgnes.com ............................................................................................................... 37 

Заглавие: Над 200 милиона лева са получили фирмите от служебното правителство ........... 37 

 



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
3

 

Източник: www.darikfinance.bg ........................................................................................................ 38 

Заглавие: Асен Василев: Правим всичко възможно да помогнем на бизнеса........................... 38 

 

Източник: www.frognews.bg ............................................................................................................. 39 

Заглавие: Водачът на листата на ЛИДЕР в Кюстендил направи първа копка на Завод за 
бетонови блокчета ........................................................................................................................... 39 

 

Източник: www.standartnews.com ................................................................................................... 40 

Заглавие: Асен Василев: Фирмите са получили над 200 милиона лева .................................... 40 

 

Източник: www.focus-radio.net ......................................................................................................... 41 

Заглавие: ГЕРБ ще инвестира в изграждане на нови предприятия и създаване на нови 
работни места .................................................................................................................................. 41 

 

Източник: www.cross-bg.net ............................................................................................................. 42 

Заглавие: Служебното правителство дало над 200 млн. на бизнеса ......................................... 42 

 

Източник: www.cross-bg.net ............................................................................................................. 43 

Заглавие: Владимиров: Една от основните цели в програмата на ЛИДЕР е да съживим 
България ........................................................................................................................................... 43 

 

Източник: www.myvidin.com............................................................................................................. 44 

Заглавие: 200 млн. лв. получили фирмите от началото на служебното правителство ............ 44 

 

Източник: www.vesti.bg .................................................................................................................... 45 

Заглавие: А. Василев: Фирмите вече са получили над 200 млн. лв. .......................................... 45 

 

Източник: www.vesti.bg .................................................................................................................... 46 

Заглавие: Фирмите получили над 200 млн. лв. от началото на служебното правителство ..... 46 

 

Източник: www.dariknews.bg ........................................................................................................... 47 

Заглавие: Министър Асен Василев: Над 200 млн.лв. тръгнаха към бизнеса от началото на 
мандата ни ........................................................................................................................................ 47 

 

Източник: www.dariknews.bg ........................................................................................................... 48 

Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани ........... 48 

 

Източник: www.dnesplus.bg ............................................................................................................. 49 

Заглавие: Повече от 200 млн. лв. са платени на малките и средни компании .......................... 49 

 

Източник: www.dnes.dir.bg ............................................................................................................... 50 

Заглавие: 200 млн. лв. тръгнали към бизнеса по време на служебния кабинет ....................... 50 

 

Източник: www.argumenti-bg.com ................................................................................................... 51 

Заглавие: Служебният кабинет отпуснал на бизнеса над 200 млн. лв. ..................................... 51 

 

Източник: www.inews.bg .................................................................................................................. 52 

Заглавие: Василев: Ако промените не станат факт, хората пак ще излязат на улицата ......... 52 

 

Източник: www.livenews.bg .............................................................................................................. 53 

Заглавие: Възможности за кредитиране по Jeremie в Плевен .................................................... 53 

 



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
3

 

Източник: www.b2bnews.bg ............................................................................................................. 54 

Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани ........... 54 

 

Източник: www.novini.bg .................................................................................................................. 56 

Заглавие: Над 200 млн. лв са платени на малкия и среден бизнес ........................................... 56 

 

Източник: www.chernomore.bg ........................................................................................................ 57 

Заглавие: Над 200 милиона лв. получили фирмите от служебното правителство ................... 57 

 

Източник: www.economic.bg ............................................................................................................ 58 

Заглавие: Фирмите получили 200 млн. лв. от служебния кабинет ............................................. 58 

 

  



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
3

 

Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
28.04.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 4 

 телевизии 1 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 42 

 вестници, от които: 6 

 - национални 5 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 36 

Общо за деня 46 

 



 

 

7 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
3

 

Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 27.04.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.00 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 286  
 
 
Резюме: Водещ: Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на 
две отделни структури, за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите. 
Мнението е на министър Асен Василев.  
 
Текст: Новина 5  
Водещ: Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на две 
отделни структури, за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите. Мнението е 
на министър Асен Василев.  
Асен Василев: Честно казано съм малко изненадан от инертността и от чувството, че може 
нещата да продължат, както те са били до сега. Мисля, че вече на всички стана ясно, че това не 
е така, както ще продължи, поне докато аз съм на този пост, че обществото няма да го допусне. 
Това, че хората бяха на улиците, а сега пак са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, че те утре 
няма пак да излязат на улиците, ако промените не станат наистина факт. И от тази гл.т. мисля, 
че минъорите вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се работи конструктивно. Т.е. 
първо те да погледнат техните разходи и след това да си искат всякакви видове увеличения и 
други неща по системата.  
Водещ: Министър Асен Василев съобщи във Велико Търново, че от началото на мандата на 
служебното правителство фирмите са получили над 200 милиона лева.  
Асен Василев: Първо разплащанията голямата част са вече факт, в това число и по ОП за 
конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквото имаше да се 
разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове – над 150 милиона 
лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева кредитите по Джереми. Другото, което 
можем да направим и което е изключително важно и което сме започнали да го правим, е да 
огледаме контракти, където има неравнопоставеност между по-големи играчи и по-малки 
играчи, те да станат равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на търговските и 
пазарните отношения.  
Водещ: Това каза министър Асен Василев.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: БНТ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 20.00 часа  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 319  
 
 
Резюме: Новина 12  
От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 милиона 
лева, като голяма част от разплащанията за малкия и среден бизнес вече са факт, 
благодарение на нисколихвени заеми. Това заяви във Велико Търново служебният министър на 
икономиката Асен Василев. Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е 
подпомагането на бизнеса в условията на продължаваща криза.  
 
Текст: Новина 12  
От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 милиона 
лева, като голяма част от разплащанията за малкия и среден бизнес вече са факт, 
благодарение на нисколихвени заеми. Това заяви във Велико Търново служебният министър на 
икономиката Асен Василев. Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е 
подпомагането на бизнеса в условията на продължаваща криза.  
Репортер: До момента са раздадени над 150 милиона лева кредити по програма "Джереми" на 
предприятия от малкия и среден бизнес. Според Асен Василев, така бизнесът ще работи по-
ефективно с кредит на половин лихва.  
Асен Василев: Бизнесът почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. По всички възможни начини се 
опитваме да работим с бизнеса, така че той наистина по-лесно да има достъп до знанията и 
уменията.  
Репортер: Асен Василев добави, че държавата трябва да следи за равнопоставеността в 
договорите между по-големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на 
търговските и пазарните отношения.  
Асен Василев: Имаме на нашия пазар цени, които според мен са неоправдани от 
икономическите реалности. Има някои изкривявания на пазара, които не знам дали се дължат 
на картели или на лоши търговски практики.  
Репортер: Министър Василев допълни, че до този момент производители и търговци не са 
дарявали на хората в нужда храна, която е с изтичащ срок на годност, защото им излизало по-
евтино да я бракуват. С промени в законодателството, обаче, това ще се промени.  
Асен Василев: Обсъждат се няколко идеи, в това число с представители на веригите и 
представители на производителите, така че наистина храната да не се бракува, а когато 
остават 2-3 дни до нейния срок на изтичане на годност, да може да бъде дарявана на хора и 
семейства, които наистина имат нужда.  
Репортер: Във Велико Търново Асен Василев откри агроизложение, в което участват повече от 
100 фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски 
вериги, както и сертифициращи компании.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 14.30 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 346  
 
 
Резюме: Водещ: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на 
мандата на служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по 
финансови инструменти Jeremie. Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни 
предприятия, това каза във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма на служебния кабинет Асен Василев. Петко Проданов информира.  
 
Текст: 3.Новина – Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес  
Водещ: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансови 
инструменти Jeremie. Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, 
това каза във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма на 
служебния кабинет Асен Василев. Петко Проданов информира.  
Репортер: Министър Асен Василев бе в старата столица за откриване на изложение на 
производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което 
участват над 100 малки и средни предприятия. „Правим всичко възможно да помогнем на 
бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са факт. В това число и по ОП за 
конкурентоспособност, както и от държавния бюджет, коментира министър Василев.  
Асен Василев: Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове – над 150 
милиона лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева кредитите по Jeremie, т.е. там 
половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където има поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. Т.е. по всички възможни начини се 
опитваме да работим с бизнеса, така че той наистина по-лесно да има достъп до знанията и 
уменията, както и до партньорите, с които може да започне да се развива и да изнася навън.  
Репортер: Министърът на икономиката и енергетиката добави, че се преразглеждат договори, 
по които се забелязва неравнопоставеност между големи и малки играчи на пазара. По думите 
му Комисията по защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които са неоправдани на пазара. В 
енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано, изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължават 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата, не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт, 
добави още министър Василев. Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново.  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Новини  
Място на материала: 18.00 часа  
Продължителност в мин.: 3  
Брой думи: 335  
 
 
Резюме: Водещ: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на 
мандата на служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по 
финансовия инструмент Джереми. Съвместни евро ресурси за микро, малки и средни 
предприятия. Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев. Информира Петко Павлов.  
 
Текст: Новина 4  
Водещ: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Джереми. Съвместни евро ресурси за микро, малки и средни предприятия. Това 
съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев. Информира Петко Павлов.  
Репортер: Министър Асен Василев бе в старата столица за откриване на изложение на 
производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което 
участват над 100 малки и средни предприятия. „Правим всичко възможно да помогнем на 
бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са факт. В това число и по ОП за 
конкурентоспособност, както и от държавния бюджет, коментира министър Василев.  
Асен Василев: Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове – над 150 
милиона лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева кредитите по Jeremie, т.е. там на 
половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където има поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. Т.е. по всички възможни начини се 
опитваме да работим с бизнеса, така че той наистина по-лесно да има достъп до знанията и 
уменията, както и до партнъорите, с които може да започне да се развива и да изнася навън.  
Репортер: Министърът на икономиката и енергетиката добави, че се преразглеждат договори, 
по които се забелязва неравнопоставеност между големи и малки играчи на пазара. По думите 
му Комисията по защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които са неоправдани на пазара. В 
енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано, изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължават 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата, не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт, 
добави още министър Василев. Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 28.04.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 5  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: Над 200 млн. лв. са тръгнали към бизнеса от началото на мандата на служебното 
правителство, отчете в Търново икономическият министър Асен Василев.  
 
Заглавие: Асен Василев: Платихме 200 милиона на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор: Дима МАКСИМОВА  
Текст: Над 200 млн. лв. са тръгнали към бизнеса от началото на мандата на служебното 
правителство, отчете в Търново икономическият министър Асен Василев.  
Започнали са разплащанията и по програма "Конкурентоспособност", и от бюджета. По 
думите му над 150 млн. лв. от общо  
750 млн. по програма "Джереми" били раздадени. Схемата е такава, че с до 50% по-ниски 
лихви бизнесът получава оборотни средства, припомни Василев.  
В Търново вчера той и кметът Даниел Панов откриха изложение на малки и средни фирми от 
хранителната промишленост и земеделието. Над 100 производители от Северна България се 
срещнаха със седем големи търговски вериги.  
"Всички камиони, които носят стоки от чужбина към България, да носят и български стоки към 
чужбина", пожела министър Василев. Той увери бизнесмените, че ще се огледат всички 
контракти, за да се установи дали големи и малки играчи са равнопоставени на пазара.  
Комисията за защита на конкуренцията ще установи има ли картели, каза Василев. Но добави, 
че неговите наблюдения показвали неоправдани от пазара цени и изкривявания. Министърът 
повтори идеята си ръководеното от него министерство да се раздели на две - икономика и 
енергетика. Той изрази изненада от инертността в енергетиката. И предупреди: "Този сектор 
трябва да е наясно, че обществото няма да го допусне. Това, че хората сега не са на улицата, 
не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт".  
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Дата: 28.04.2013  
Източник: в. Монитор  
Страница: 5  
Брой думи: 143  
 
 
Резюме: Финансова инжекция от над 200 млн. лв. са получили българските фирми от началото 
на управлението на служебното правителство. От тях 150 млн. лв. са били отпуснати като 
нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie. Останалите средства били 
разплатени по ОП "Конкурентоспособност", както и от държавния бюджет, отчете вчера във 
Велико Търново икономическият министър Асен Василев. От думите му стана ясно още, че 
Комисията за защита на конкуренцията е институцията, която трябва да посочи дали има 
картели в България. Според него във всички пазарни сфери има изкривявания и цени, които не 
отговарят на реалността. Василев коментира още, че оглавяваното от него министерство би 
трябвало да се раздели на две отделни - на икономиката и на енергетиката. “В енергетиката 
проблемите са по-големи и по-спешни. Изненадан съм от инертността в този ресор и чувството 
на много хора в него, че нещата може да продължават така", отбеляза министърът.  
 
Заглавие: 200 млн. лв. получили фирмите по европрограми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Финансова инжекция от над 200 млн. лв. са получили българските фирми от началото на 
управлението на служебното правителство. От тях 150 млн. лв. са били отпуснати като 
нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie. Останалите средства били 
разплатени по ОП "Конкурентоспособност", както и от държавния бюджет, отчете вчера във 
Велико Търново икономическият министър Асен Василев. От думите му стана ясно още, че 
Комисията за защита на конкуренцията е институцията, която трябва да посочи дали има 
картели в България. Според него във всички пазарни сфери има изкривявания и цени, които не 
отговарят на реалността. Василев коментира още, че оглавяваното от него министерство би 
трябвало да се раздели на две отделни - на икономиката и на енергетиката. “В енергетиката 
проблемите са по-големи и по-спешни. Изненадан съм от инертността в този ресор и чувството 
на много хора в него, че нещата може да продължават така", отбеляза министърът.  
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Дата: 28.04.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 4  
Брой думи: 227  
 
 
Резюме: Над 200 млн. лева са разплатени на българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. В това число са закъснели средства по ОП "Конкурентоспособност". 
150 млн. пък са ниско лихвените кредити по финансовия инструмент Jeremie, каза във В. 
Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев при откриването на 
изложението "Агропродукти-Експо 2013". В него участват над 100 фирми от хранително-
вкусовата промишленост, представители на големите търговски вериги, както и 
сертифициращи компании. Организатори са МИЕТ и община Велико Търново с подкрепата на 
Българската банка за развитие. Изложението е част от приоритетите на служебното 
правителство за подпомагане на малките и средните предприятия в условията на 
продължаваща криза. Целта е българските фирми да получат повече информация за 
стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за да бъдат доставяни в магазинната 
мрежа на търговските вериги, както и за възможностите за експорт на български храни.  
 
Заглавие: Асен Василев: Дадохме 200 млн. на фирмите  
Подзаглавие: Има надути цени, хората утре пак могат да излязат на улицата, каза министърът  
Автор: Иван ИВАНОВ  
Текст: Над 200 млн. лева са разплатени на българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. В това число са закъснели средства по ОП 
"Конкурентоспособност". 150 млн. пък са ниско лихвените кредити по финансовия инструмент 
Jeremie, каза във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев при откриването на изложението "Агропродукти-Експо 2013". В него участват над 100 
фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски вериги, 
както и сертифициращи компании. Организатори са МИЕТ и община Велико Търново с 
подкрепата на Българската банка за развитие. Изложението е част от приоритетите на 
служебното правителство за подпомагане на малките и средните предприятия в условията на 
продължаваща криза. Целта е българските фирми да получат повече информация за 
стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за да бъдат доставяни в магазинната 
мрежа на търговските вериги, както и за възможностите за експорт на български храни.  
"Хората бяха на улиците, това, че сега са си вкъщи, не трябва никой да се лъже, че утре няма 
пак да излязат на улиците, ако промените не станат наистина факт", каза Василев. Според него 
изкривявания на пазара се наблюдават във всички сфери. "Имаме цени, които не са оправдани 
от икономическите реалности", каза министърът. "Опитвам се да балансирам между 
икономиката и енергетиката, но в енергетиката, както знаем, проблемите са по-големи и по-
спешни за съжаление. Двата ресора трябва да се разделят в две отделни структури", смята 
министърът.  
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Дата: 28.04.2013  
Източник: в. Телеграф  
Страница: 4  
Брой думи: 114  
 
 
Резюме: Над 200 млн. лева са тръгнали към фирмите, откакто служебното правителство е на 
власт. Това съобщи икономическият министър Асен Василев. "Голяма част от разплащанията 
са вече факт, в това число и кооперативната програма за конкурентоспособност, както и от 
държавния бюджет", заяви той. Раздадени са над 150 милиона лева от нисколихвените кредити 
по "Джереми". Според Василев икономиката и енергетиката трябва да се разделят в две 
министерства. "В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството, че може нещата да продължат, както са били досега. 
Никой не трябва да се лъже, че хората утре няма пак да излязат на улиците, ако промените не 
станат наистина факт", каза още Василев.  
 
Заглавие: 200 млн. лв. тръгнаха към фирмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 200 млн. лева са тръгнали към фирмите, откакто служебното правителство е на 
власт. Това съобщи икономическият министър Асен Василев. "Голяма част от разплащанията 
са вече факт, в това число и кооперативната програма за конкурентоспособност, както и от 
държавния бюджет", заяви той. Раздадени са над 150 милиона лева от нисколихвените кредити 
по "Джереми". Според Василев икономиката и енергетиката трябва да се разделят в две 
министерства. "В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството, че може нещата да продължат, както са били досега. 
Никой не трябва да се лъже, че хората утре няма пак да излязат на улиците, ако промените не 
станат наистина факт", каза още Василев.  
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Дата: 28.04.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 5  
Брой думи: 165  
 
 
Резюме: Част от цените на стоките у нас са неоправдано високи, заяви вчера във Велико 
Търново икономическият министър Асен Василев. Той беше в старата столица, за да открие 
изложение на производителите в хранително-вкусовата промишленост. В панаира участват над 
100 малки и средни предприятия, както и 7 от големите търговски вериги.  
 
Заглавие: Неоправдано високи цени видя министър  
Подзаглавие: Още проверяват за уговорки между фирмите  
Автор: Веселина АНГЕЛОВА  
Текст: Част от цените на стоките у нас са неоправдано високи, заяви вчера във Велико 
Търново икономическият министър Асен Василев. Той беше в старата столица, за да открие 
изложение на производителите в хранително-вкусовата промишленост. В панаира участват над 
100 малки и средни предприятия, както и 7 от големите търговски вериги.  
Според Василев Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последния месец се е 
активирала, но трябвало да се произнесе и дали има тайни уговорки за цените между фирмите.  
Министърът подчерта, че е важно малките производители да получат повече информация на 
какви стандарти трябва да отговарят, за да влязат в големите вериги и да изнасят продукцията 
си.  
По изчисления на Василев за последния месец над 200 млн. лв. са тръгнали към българския 
бизнес. 150 млн.лв от тях са получени чрез нисколихвени кредити по финансовия инструмент  
"Джереми". "Правим всичко възможно да помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията 
вече са факт, в това число и по оперативната програма за конкурентоспособност, както и 
от държавния бюджет", обясни министър Василев.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 25.04.2013  
Източник: в. Слово, Монтана  
Страница: 7  
Брой думи: 620  
 
 
Резюме: След като благодари на врачанския кмет за кафето, с което го е почерпил инж. 
Николай Иванов, пред пълния с хора площад "Христо Ботев" премиерът в оставка Бойко 
Борисов с гордост заяви, че той му е благодарил за съвместната работа. Борисов пожела 
"Ботев" да бие на мача в събота, Водният цикъл на Враца стартира успешно, увери той и с 
кмета са разговаряли, че лично е намерил двама сериозни инвеститори, готови да вложат пари 
и съживят умиращият вече близо две десетилетия торов гигант. Ще стане реалност и 
скоростната жп отсечка до Видин, където в края на април ще заработи Дунав мост 2 и 
околовръстният път на Враца и четирилентовото шосе Ботевград- Мездра и така, при едно ново 
управление Враца ще стане център на Вселената.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: "Химко" ще заработи, а пенсиите - по пет бона  
Подзаглавие:  
Автор: Елеонора ЦАНОВА  
Текст: След като благодари на врачанския кмет за кафето, с което го е почерпил инж. Николай 
Иванов, пред пълния с хора площад "Христо Ботев" премиерът в оставка Бойко Борисов с 
гордост заяви, че той му е благодарил за съвместната работа. Борисов пожела "Ботев" да бие 
на мача в събота, Водният цикъл на Враца стартира успешно, увери той и с кмета са 
разговаряли, че лично е намерил двама сериозни инвеститори, готови да вложат пари и 
съживят умиращият вече близо две десетилетия торов гигант. Ще стане реалност и 
скоростната жп отсечка до Видин, където в края на април ще заработи Дунав мост 2 и 
околовръстният път на Враца и четирилентовото шосе Ботевград- Мездра и така, при едно ново 
управление Враца ще стане център на Вселената.  
Това увери врачани екс премиерът, държавата няма да харчи пари, защото се прави по 
европейски проекти, с пари на европейците. А ако се върнат 12-те милиарди лева, заграбени от 
кредитните милионери, да очакваме пенсии по 5000 лева.  
Ден преди това пред журналисти във Враца Цветанов, след среща с бизнесмени, бе 
категоричен, че "Водният цикъл" на Враца, един от най-големите проекти на държавата за 
близо 140 милиона лева, финансиран от Европейския съюз, никога няма да бъде завършен и 
обвини общинската администрация за неговото забавяне и евентуален провал. Това го уверили 
ръководители на местни строителни фирми. На среща с представители на врачанския бизнес 
те поискали от него стабилност, а такава стабилност може да даде само управлението на 
ГЕРБ, коментира Цветанов. Вътрешният министър в оставка, на когото искат окончателното 
оттегляне заради скандалите с подслушването, след като направи хронология с предишните 
управления, като спомена, че тогава всеки месец е имало по едно отвличане, не забрави и 
Килърите, и Наглите, и кокаиновите крале, но никой тогава не е търсил отговорност.  
Той заяви, че няма от какво да се притеснява, че всичко е правил според законите, а сега най-
удобно е предизборно да се удря по най-силната фигура на ГЕРБ. Има ли явен факт, уличаващ 
мен, защото аз знам, че по закон съм си изпълнявал задълженията.  
Лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на партията дойдоха във Враца, за да 
дадат рамо в предизборната надпревара на своите кандидат-депутати, начело с бившия 
социален министър Тотю Младенов. В кандидатската листа влизат още председателят на 
Общинския съвет на Враца Петя Аврамова, енергетикът от АЕЦ "Козлодуй" Рашо Първанов, 
доскорошният народен представител д-р Янко Здравков. Пред всички бяха похвалени кметът 
на Бяла Слатина от ГЕРБ Иво Симеонов, който за близо две години управление успя да 
реализира до първа копка проекта за водния цикъл на града, и градоначалникът на Оряхово 
Росен Добрев, посочени като отличници.  
След като раздаде десетки автографи,  
Бойко Борисов благодари на множеството и каза, че това го радва, но преднината, която 
социолозите дават на ГЕРБ сега, не е достатъчна. - На нас ни трябва да управляваме 
самостоятелно, защото няма как да съберем огъня и маслото в коалиция. Борисов призова 
главния прокурор щом е казал "а", да каже и "я" по последните скандали.  
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Борисов разказа как в Мездра го спрели от фирма за обработка на мрамор, която е спечелила 
по Оперативна програма "Конкурентоспособност" близо милион и половина и обеща, че ако 
ГЕРБ управлява, през следващия програмен период само по нея ще имаме осемстотин 
милиона лева от европейските фондове, а общо Брюксел ще ни отпусне 25 милиарда, ако 
вземат властта. ГЕРБ са отчели грешките си, допуснати през този период, извлекли са си поука 
и обещават, че вече няма да грешат. - Как да гарантираме на българите, че ще живеят по-
добре, а това е много трудно, нека да се стягаме като народ и се хващаме за работа, призова 
той.  
Врачани останаха на площада, за да послушат и погледат програмата, която бе подготвена от 
ГЕРБ за тях, включваща, разбира се, Веселин Маринов, известни актьори и любими на 
младежите изпълнители.  
25.04.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 27.04.2013  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://bulgaria.actualno.com/200-mln-lv-poluchili-firmite-ot-nachaloto-na-slujebnoto-
pravitelstvo--news_422887.html  
Брой думи: 400  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: 200 млн. лв. получили фирмите от началото на служебното правителство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на 
продължаваща криза:  
Първо разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната програма 
за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато имаше да се 
разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 150 милиона 
лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. там на 
половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. Другото, което можем да направим и 
което е изключително важно и също сме започнали да го правим е да огледаме контракти, 
където има неравнопоставености между по-големи играчи и по-малки играчи, те да станат 
равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните отношения.  
Асен Василев откри във Велико Търново организираната от министерството на икономиката 
среща изложение на повече от сто малки и средни фирми от хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието от Северна България и представители на седем големи 
търговски вериги. Целта е стоките на производителите да влязат на щандовете на търговските 
вериги, както и да бъдат изнасяни в чужбина, уточни БНР.  
Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на две отделни 
структури, за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите - това е мнението на 
министър Асен Василев. Той поясни, че повечето от времето му отива за решаване на тежките 
и спешни проблеми в енергетиката.  
Честно казано съм малко изненадан от инертността в ресора на енергетиката и от чувството на 
всички, голямата част, че може нещата да продължат както са били досега. Мисля, че вече на 
всички стана ясно, че това няма да продължи така, поне докато аз съм на този пост, че 
обществото няма да го допусне. Това, че хората сега са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, 
че те утре пак няма да излязат на улицата, ако промените не станат наистина факт и от тази 
гледна точка мисля, че миньорите вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се 
работи конструктивно, т.е. първо да погледнат техните разходи и след това да си искат 
всякакви видове увеличения и други неща, подчерта Василев.  
Редактор: Виктория Пенева  
 

http://bulgaria.actualno.com/200-mln-lv-poluchili-firmite-ot-nachaloto-na-slujebnoto-pravitelstvo--news_422887.html
http://bulgaria.actualno.com/200-mln-lv-poluchili-firmite-ot-nachaloto-na-slujebnoto-pravitelstvo--news_422887.html
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2013/04/27/slujebnoto-pravitelstvo-razplatilo-200-mln-lv-na-
malkite-i-sredni-predpriiatiia.186712  
Брой думи: 184  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата Jeremie, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 
служебното правителство Асен Василев.  
 
Заглавие: Служебното правителство разплатило 200 млн. лв. на малките и средни 
предприятия  
Подзаглавие: Сред тях са просрочени плащания по ОП "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата Jeremie, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 
служебното правителство Асен Василев.  
Василев откри във Велико Търново изложението "Агропродукти-Експо 2013", в което участват 
над 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски 
вериги, както и сертифициращи компании. Организатори на изложението са министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и община Велико Търново, с подкрепата на Българската 
банка за развитие.  
Според министъра е важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите между по-
големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар има цени, които са 
"икономически необосновани".  
По думите му усилията на държавата в лицето на министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния 
бизнес с цел реализиране на продукцията му на външните пазари.  
Още икономически новини вижте в Investor.bg  
 

http://www.dnes.bg/business/2013/04/27/slujebnoto-pravitelstvo-razplatilo-200-mln-lv-na-malkite-i-sredni-predpriiatiia.186712
http://www.dnes.bg/business/2013/04/27/slujebnoto-pravitelstvo-razplatilo-200-mln-lv-na-malkite-i-sredni-predpriiatiia.186712
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/27/2050424_ministur_asen_vasilev_pri_slujebniia_kabinet_na
d_200/  
Брой думи: 317  
 
 
Резюме: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес 
като от тях 150 млн. лв са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - 
Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия. Това съобщи 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, който е във Велико 
Търново за откриването на изложение на производители в областта на хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието, в което участват над 100 малки и средни предприятия, както и 7 
големи търговски вериги.  
 
Заглавие: Министър Асен Василев: При служебния кабинет над 200 млн.лв. са тръгнали 
към българския бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес като 
от тях 150 млн. лв са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия. Това съобщи министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, който е във Велико Търново за 
откриването на изложение на производители в областта на хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието, в което участват над 100 малки и средни предприятия, както и 7 
големи търговски вериги.  
"Правим всичко възможно да помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са 
факт, в това число и по оперативната програма за конкурентоспособност, както и от 
държавния бюджет", каза още в тази връзка Василев като разясни, че се преразглеждат 
договори, по които се забелязва неравнопоставеност между големите и малките играчи на 
пазара.  
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
личните наблюдения на министъра е, че има изкривявания и цени, които се неоправдани от 
пазара.  
Според Василев, повереното му министерството трябва да се раздели на икономика и 
енергетика. "В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано изненадан 
съм от инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да 
продължават така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че 
хората сега не са на улицата, не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не 
станат факт", коментира още министър Василев.  
Изложението, което министърът посети, е част от приоритетите на служебното правителство за 
подпомагане на малките и средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е 
българските предприятия да получат повече информация за стандартите, на които трябва да 
отговарят продуктите им, за да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските вериги, 
както и за възможностите за експорт на български храни.  
Там производителите ще бъдат запознати и с допълнителните възможности за финансиране на 
бизнеса чрез публични и частни източници.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/27/2050424_ministur_asen_vasilev_pri_slujebniia_kabinet_nad_200/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/27/2050424_ministur_asen_vasilev_pri_slujebniia_kabinet_nad_200/
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1776945  
Брой думи: 573  
 
 
Резюме: Бургас. От тук нататък ще инвестираме в изграждане на нови предприятия и 
създаването на нови работни места, така че хората да увеличат доходите си, каза за Радио 
"Фокус" Бургас кандидат-депутатът от ГЕРБ Бургас Деяна Йорданова, представяйки част от 
темите в икономическата програма на ПП ГЕРБ. По думите й, повишаване на доходите е една 
от основните теми. "Преди да пристъпим към увеличаване на пенсии, заплати в бюджетната 
сфера и социални плащания, ние трябваше "да си почистим къщичката" преди да градим 
нагоре", каза Деяна Йорданова. През 2012г това стана факт. Правителството на ГЕРБ отчете 
първия излишък по текущата сметка в продължение на 14 години. "От 1998-та до 2010-та се 
отчитаха постоянни дефицити - недостиг на средства, включително и рекордните 8,8 млрд. 
евро през 2008 година, затова през 2012-та можехме да мислим за леко завишаване както на 
средна работна заплата, така и на минималната заплата, а това е индикатор с който се 
свързват всички видове социални плащания", посочи Йорданова. За да увеличат основните 
доходите, което ще направят от ГЕРБ, е необходимо затвърждаване на предвидима среда за 
икономическите субекти, за инвеститорите. "Най-лесно е да разределяш средства, които обаче 
ги нямаш.  
 
Заглавие: Деяна Йорданова, ПП ГЕРБ - Бургас: ГЕРБ ще инвестира в изграждане на нови 
предприятия и създаване на нови работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бургас. От тук нататък ще инвестираме в изграждане на нови предприятия и 
създаването на нови работни места, така че хората да увеличат доходите си, каза за Радио 
"Фокус" Бургас кандидат-депутатът от ГЕРБ Бургас Деяна Йорданова, представяйки част от 
темите в икономическата програма на ПП ГЕРБ. По думите й, повишаване на доходите е една 
от основните теми. "Преди да пристъпим към увеличаване на пенсии, заплати в бюджетната 
сфера и социални плащания, ние трябваше "да си почистим къщичката" преди да градим 
нагоре", каза Деяна Йорданова. През 2012г това стана факт. Правителството на ГЕРБ отчете 
първия излишък по текущата сметка в продължение на 14 години. "От 1998-та до 2010-та се 
отчитаха постоянни дефицити - недостиг на средства, включително и рекордните 8,8 млрд. 
евро през 2008 година, затова през 2012-та можехме да мислим за леко завишаване както на 
средна работна заплата, така и на минималната заплата, а това е индикатор с който се 
свързват всички видове социални плащания", посочи Йорданова. За да увеличат основните 
доходите, което ще направят от ГЕРБ, е необходимо затвърждаване на предвидима среда за 
икономическите субекти, за инвеститорите. "Най-лесно е да разпределяш средства, които 
обаче ги нямаш.  
Тя даде пример, че това е като бюджета в едно семейство - ако искаш да си купиш нещо и 
заплатата не ти достига, теглиш кредит. По същия начин е и бюджетът на държавата, но в по-
големи размери. "Ако искахме да сме популисти, да увеличим пенсии или социални плащания, 
държавата трябваше да задлъжнее с милиарди, така че децата и внуците ни да плащат за това. 
Достатъчно отговорни бяхме, че да не залитнем в тази посока", каза Йорданова. Тя каза още, 
че в резултат на всички мерки за подобряване приходната част на бюджета е отчетена 
повишена събираемост на ДДС сравнено с предходното управление с близо 1.7 млрд лева. По 
думите й, увеличената събираемост от акциз е близо 2.7 млрд лв. Тези увеличени средства 
бяха преразпределени към хората, което даде възможност от 1 април за увеличение на 
пенсиите. "Искахме да направим повече, но за съжаление икономическите възможности на 
държавата са такива. За подпомагане на предприемачеството и създаване на работни места, в 
сравнение с управлението на Тройната коалиция по ОП "Конкурентоспособност" сме 
разплатили близо 1 млрд. лева повече сравнено с 8 млн. спрямо онзи момент или 126 пъти 
повече. Всичко това малко или много пряко се отразява на покупателната способност на 
хората, но и на фирмите - да се развиват и да наемат повече хора. Да посочим и закона за 
насърчаване на инвестициите, който приехме в края на 41-то НС, който дава възможност за 
доста по-облекчени процедури - наред с най-ниската данъчна ставка от 10%, възстановяване 
на ДДС в рамките на 7 работни дни за изрядни фирми. Трябва да отбележим и факта, че на 
практиа фирмите, които ще инвестират у нас ще им се приспадат осигурителни вноски. Това е 

http://www.focus-news.net/?id=n1776945
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една доста сериозна преференция, която ще започне да работи и да дава плодове. "Въпреки 
недовършените дейности в някои сектори, твърдо вярваме, че посоката ни е била правилна. 
Хората ни познават с хубавото и лошото, затова, ако получим отново шанс да довършим 
започнатото, ГЕРБ ще продължи с политика на растеж, като запази постигнатото – страната да 
остане сред тези, с най-ниски данъци, да запази добрите показатели за успешно усвояване на 
европейски средства, да продължим да сме достоен партньор на държавите от ЕС, да се 
вслушваме в мнението на хората и ще продължаваме да търсим решение за преодоляване на 
бедността и злоупотребите", каза кандидатът за народен представител от ПП ГЕРБ Бургас 
Дияна Йорданова.  
Калина ЕНЧЕВА  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/slujebnoto-pravitelstvo-e-razplatilo-nad-200-mln-
lv-na-malkiia-i-sredniia-biznes,150328/  
Брой думи: 209  
 
 
Резюме: Сре д тях са над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по програмата 
Jeremie, както и просрочени плащания по ОП "Конкурентоспособност"  
 
Заглавие: Служебното правителство е разплатило над 200 млн. лв. на малкия и средния 
бизнес  
Подзаглавие:  
Автор: Венцислав Дяков  
Текст: Сред тях са над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по програмата 
Jeremie, както и просрочени плащания по ОП "Конкурентоспособност"  
От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата Jeremie, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 
служебното правителство Асен Василев, цитиран от БТА.  
Василев откри във Велико Търново изложението "Агропродукти-Експо 2013", в което участват 
над 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски 
вериги, както и сертифициращи компании. Организатори на изложението са министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и община Велико Търново, с подкрепата на Българската 
банка за развитие.  
Според министъра е важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите между по-
големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар има цени, които са 
"икономически необосновани".  
По думите му усилията на държавата в лицето на министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния 
бизнес с цел реализиране на продукцията му на външните пазари.  
По статията работи:  
 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/slujebnoto-pravitelstvo-e-razplatilo-nad-200-mln-lv-na-malkiia-i-sredniia-biznes,150328/
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/slujebnoto-pravitelstvo-e-razplatilo-nad-200-mln-lv-na-malkiia-i-sredniia-biznes,150328/
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=71567  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
"Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по 
програмата "Джереми". Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василе, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
"Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити 
по програмата "Джереми". Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василев, цитиран от БТА.  
Той откри изложението "Агропродукти-Експо 2013" във Велико Търново, в което участват 
повече от 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите 
търговски вериги, както и сертифициращи компании.  
Според Асен Василев важно е държавата да следи за равнопоставеността в договорите между 
по-големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар има цени, които са 
"икономически необосновани".  
По думите му усилията на държавата в лицето на МИЕТ трябва да бъдат насочени към 
подпомагане на малкия и средния бизнес да реализира продукцията си на външните пазари. 
Организатори на изложението са МИЕТ, община Велико Търново, с подкрепата на Българската 
банка за развитие.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=71567
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/служебното-правителство-се-похвали-с-отпускането-на-200-
млн-лева-за-бизнеса-news205783.html  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес 
като от тях 150 млн. лв са нисколихвени кредити по финансовия инструмент ”Джереми”, обяви в 
събота министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Той е във Велико 
Търново за откриването на изложение на производители в областта на хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието.  
 
Заглавие: Служебното правителство се похвали с отпускането на 200 млн. лева за 
бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес като 
от тях 150 млн. лв са нисколихвени кредити по финансовия инструмент ”Джереми”, обяви в 
събота министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Той е във Велико 
Търново за откриването на изложение на производители в областта на хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието.  
Василев обяви, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има 
картели у нас. Според него обаче има изкривявания на пазара и цени, които се неоправдани от 
пазара. Той каза, че министерството трябва да се раздели на икономика и енергетика.  
"В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължават 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата, не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт", 
коментира още министър Василев.  
 

http://www.mediapool.bg/служебното-правителство-се-похвали-с-отпускането-на-200-млн-лева-за-бизнеса-news205783.html
http://www.mediapool.bg/служебното-правителство-се-похвали-с-отпускането-на-200-млн-лева-за-бизнеса-news205783.html
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13748008  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Над 35 представители на фирми от Плевен и региона се запознаха в детайли с 
инструментите за финансиране на Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия Jeremie и как могат да...  
 
Заглавие: Възможности за кредитиране по Jeremie в Плевен  
Подзаглавие: И бизнеса и банките изразиха изключително задоволство от полезната среща  
Автор:  
Текст: Над 35 представители на фирми от Плевен и региона се запознаха в детайли с 
инструментите за финансиране на Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия – Jeremie и как могат да се възползват от 563 000 000 евро, управлявани от 
фонда, предаде кореспондентът на LiveNews. 
Първо управителя на Областния информационен център – Плевен Йонка Янакиева разясни, 
какви са актуалните възможности за финансиране по Оперативните програми. Участващите в 
срещата представители на банковия сектор презентираха  специфичните особености на 
банковите продукти, подпомагащи малкия и среден бизнес. 
 В импровизирани работни ателиета, във втората част на събитието, участващите бизнесмени 
получиха чрез директни контакти конкретна и съобразена с техните изисквания и нужди 
информация от експертите на банките. 
И бизнеса и банките изразиха изключително задоволство от формата на събитието  и изказаха 
надежда, че в скоро време ще се срещнат отново, за да споделят вече свои успешно 
реализирани проекти, обобщи след срещата Янакиева. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13748008
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13751140  
Брой думи: 206 
 
 
Резюме: Сре д тях са над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по програмата 
Jeremie, както и просрочени плащания по ОП “Конкурентоспособност“  
 
Заглавие: Служебното правителство е разплатило над 200 млн. лв. на малкия и средния 
бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сред тях са над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по програмата 
Jeremie, както и просрочени плащания по ОП “Конкурентоспособност“  
От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата Jeremie, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 
служебното правителство Асен Василев, цитиран от БТА.  
Василев откри във Велико Търново изложението "Агропродукти-Експо 2013", в което участват 
над 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски 
вериги, както и сертифициращи компании. Организатори на изложението са министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и община Велико Търново, с подкрепата на Българската 
банка за развитие. 
Според министъра е важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите между по-
големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар има цени, които са 
"икономически необосновани". 
По думите му усилията на държавата в лицето на министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния 
бизнес с цел реализиране на продукцията му на външните пазари. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13751140
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/27/news13751067.html  
Брой думи: 371  
 
 
Резюме: Кюстендил /КРОСС/ 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 в 
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.  
 
Заглавие: Владимиров: Една от основните цели в програмата на ЛИДЕР е да съживим 
България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кюстендил /КРОСС/ 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 

http://novini.dir.bg/2013/04/27/news13751067.html
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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 в 
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.  
Агенция КРОСС  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13750743  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
“Конкурентоспособност“, както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по 
програмата “Джереми“. Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василе, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
“Конкурентоспособност“, както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по 
програмата “Джереми“. Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василев, цитиран от БТА. Той откри 
изложението “Агропродукти-Експо 2013“ във Велико Търново, в което участват повече от 100 
фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски вериги, 
както и сертифициращи компании.Според Асен Василев важно е държавата да следи за 
равнопоставеността в договорите между по-големите и по-малките фирми, за да няма опити за 
изкривяване на търговските и пазарните отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на 
българския пазар има цени, които са “икономически необосновани“.По думите му усилията на 
държавата в лицето на МИЕТ трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния 
бизнес да реализира продукцията си на външните пазари. Организатори на изложението са 
МИЕТ, община Велико Търново, с подкрепата на Българската банка за развитие.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13750743
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/27/news13750873.html  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
“Конкурентоспособност“, както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по 
програмата “Джереми“. Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василе, цитиран от БТА. Той откри 
изложението “Агропродукти-Експо 2013“ във Велико Търново, в което участват повече от 100 
фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски вериги, 
както и сертифициращи компании.Според Асен Василев важно е държавата да следи за 
равнопоставеността в договорите между по-големите и по-малките фирми, за да няма опити за 
изкривяване на търговските и пазарните отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на 
българския пазар има цени, които са “икономически необосновани“.По думите му усилията на 
държавата в лицето на МИЕТ трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния 
бизнес да реализира продукцията си на външните пазари. Организатори на изложението са 
МИЕТ, община Велико Търново, с подкрепата на Българската банка за развитие.  
 
Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
“Конкурентоспособност“, както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по 
програмата “Джереми“. Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василев, цитиран от БТА. Той откри 
изложението “Агропродукти-Експо 2013“ във Велико Търново, в което участват повече от 100 
фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски вериги, 
както и сертифициращи компании.Според Асен Василев важно е държавата да следи за 
равнопоставеността в договорите между по-големите и по-малките фирми, за да няма опити за 
изкривяване на търговските и пазарните отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на 
българския пазар има цени, които са “икономически необосновани“. По думите му усилията на 
държавата в лицето на МИЕТ трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния 
бизнес да реализира продукцията си на външните пазари. Организатори на изложението са 
МИЕТ, община Велико Търново, с подкрепата на Българската банка за развитие.  
Lev  
 

http://novini.dir.bg/2013/04/27/news13750873.html
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13750749  
Брой думи: 469  
 
 
Резюме: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Jeremie Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, каза 
във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Министър 
Василев е в старата столица за откриването на изложение на производители в областта на 
хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 малки и средни 
предприятия, както и 7 големи търговски вериги. “Правим всичко възможно да помогнем на 
бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са факт, в това число и по оперативната програма 
за конкурентноспособност, както и от държавния бюджет“, коментира министър Асен Василев. 
Той заяви, че се преразглеждат договори, по които се забелязва неравнопоставеност между 
големите и малките играчи на пазара. По думите му Комисията за защита на конкуренцията 
трябва да се произнесе дали има картели у нас, но личните му наблюдения са, че има 
изкривявания и цени, които се неоправдани от пазара. Според него министерството трябва да 
се раздели на икономика и енергетика. “В енергетиката проблемите са по- големи и по- спешни. 
Честно казано изненадан съм от инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, 
че нещата може да продължава така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го 
допусне и това, че хората сега не са на улицата не означава, че утре няма отново да излязат 
ако промените не станат факт“, коментира още министър Василев.  
 
Заглавие: Министър Асен Василев: “Над 200 милиона лева тръгнаха към бизнеса от 
началото на мандата ни“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Jeremie Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, 
каза във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. 
Министър Василев е в старата столица за откриването на изложение на производители в 
областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 
малки и средни предприятия, както и 7 големи търговски вериги. “Правим всичко възможно да 
помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са факт, в това число и по 
оперативната програма за конкурентоспособност, както и от държавния бюджет“, 
коментира министър Асен Василев. Той заяви, че се преразглеждат договори, по които се 
забелязва неравнопоставеност между големите и малките играчи на пазара. По думите му 
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които се неоправдани от пазара. 
Според него министерството трябва да се раздели на икономика и енергетика. “В енергетиката 
проблемите са по- големи и по- спешни. Честно казано изненадан съм от инертността в този 
ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължава така. Трябва обаче 
да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са на улицата не 
означава, че утре няма отново да излязат ако промените не станат факт“, коментира още 
министър Василев.  
Чуйте го в първия звуков файл.  
Инициативата е част от приоритетите на служебното правителство за подпомагане на малките 
и средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е българските 
предприятия да получат повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят 
продуктите им, за да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските вериги, както и за 
възможностите за експорт на български храни. Производителите ще бъдат запознати и с 
допълнителните възможности за финансиране на бизнеса чрез публични и частни източници. 
Министър Василев каза, че се надява това да бъде начало и първата стъпка за голяма част от 
изложителите към това техните стоки, чрез веригите да започнат да стигат и до 
международните пазари. Той пожела на всички едно успешно изложение и всеки да си намери 
договор и добри партньорства.  

http://novini.dir.bg/news.php?id=13750749
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Изложението бе открито от кмета на В. Търново инж. Даниел Панов, който благодари на 
Министерството, че е избрало старата столица за домакин на изложението и призова в 
подкрепа на българския бизнес то да се провежда три пъти в годината под Царевец. 
Градоначалникът заяви още, че Велико Търново е вторият по големина град с икономическо 
развитие в Северна България и е правилното място за такива изложения. По негово мнение в 
нашия регион има много качествени стоки, които действително трябва да се рекламират и 
производителите да имат връзка с големите търговски вериги.  
Повече от Даниел Панов във втория звуков файл.  
DarikNews  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13751778  
Брой думи: 180 
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма “Конкурентоспособност“, както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата Jeremie, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 
служебното правителство Асен Василев.  
 
Заглавие: Служебното правителство разплатило 200 млн. лв. на малките и средни 
предприятия  
Подзаглавие: Сред тях са просрочени плащания по ОП “Конкурентоспособност“  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма “Конкурентоспособност“, както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата Jeremie, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 
служебното правителство Асен Василев.  
Василев откри във Велико Търново изложението "Агропродукти-Експо 2013", в което участват 
над 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски 
вериги, както и сертифициращи компании. Организатори на изложението са министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и община Велико Търново, с подкрепата на Българската 
банка за развитие. 
Според министъра е важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите между по-
големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар има цени, които са 
"икономически необосновани". 
По думите му усилията на държавата в лицето на министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния 
бизнес с цел реализиране на продукцията му на външните пазари. 
Dnes.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13751778
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1082700  
Брой думи: 404  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Фирмите получили над 200 млн. лв. от началото на служебното правителство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на 
продължаваща криза:  
Първо разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната програма 
за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато имаше да се 
разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 150 милиона 
лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. там на 
половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. Другото, което можем да направим и 
което е изключително важно и също сме започнали да го правим е да огледаме контракти, 
където има неравнопоставености между по-големи играчи и по-малки играчи, те да станат 
равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните отношения.  
Асен Василев откри във Велико Търново организираната от министерството на икономиката 
среща изложение на повече от сто малки и средни фирми от хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието от Северна България и представители на седем големи 
търговски вериги. Целта е стоките на производителите да влязат на щандовете на търговските 
вериги, както и да бъдат изнасяни в чужбина.  
Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на две отделни 
структури, за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите - това е мнението на 
министър Асен Василев. Той поясни, че повечето от времето му отива за решаване на тежките 
и спешни проблеми в енергетиката.  
Честно казано съм малко изненадан от инертността в ресора на енергетиката и от чувството на 
всички, голямата част, че може нещата да продължат както са били досега. Мисля, че вече на 
всички стана ясно, че това няма да продължи така, поне докато аз съм на този пост, че 
обществото няма да го допусне. Това, че хората сега са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, 
че те утре пак няма да излязат на улицата, ако промените не станат наистина факт и от тази 
гледна точка мисля, че миньорите вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се 
работи конструктивно, т.е. първо да погледнат техните разходи и след това да си искат 
всякакви видове увеличения и други неща, подчерта Василев. Информацията е на БНР. 
/БГНЕС.  
Велико Търново / България  
 

http://news.bgnes.com/view/1082700
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/nad_200_miliona_leva_sa_poluchili_firmite_ot_sluzhebnoto_
pravitelstvo/  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: Над 200 милиона лева е получил бизнесът в България от служебното правителство, 
обяви Асен Василев, министър на икономиката и енергетиката. Около 150 милиона от 
средствата са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Над 200 милиона лева са получили фирмите от служебното правителство  
Подзаглавие: Нещата в енергетиката няма да продължат както досега, категоричен е 
ресорният министър Асен Василев.  
Автор:  
Текст: Над 200 милиона лева е получил бизнесът в България от служебното правителство, 
обяви Асен Василев, министър на икономиката и енергетиката. Около 150 милиона от 
средствата са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия.  
Правим всичко възможно да помогнем на фирмите, каза Василев и допълни, че голяма част от 
разплащанията вече са факт - в това число и по оперативната програма за 
конкурентоспособност, както и от държавния бюджет. От ведомството са започнали да 
разглеждат договори, по които е забелязано, че има неравнопоставеност между малките и 
големи фирми.  
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
според министъра има изкривявания и цени, които се неоправдани от пазара.  
Василев изрази мнение, че министерството трябва да се раздели на две отделни структури – 
една за икономика и друга за енергетика, за да се обърне необходимото внимание на всеки 
ресор. Той обясни, че в момента по-голямата част от времето му отива за справяне с 
проблемите в енергийния сектор.  
Изненадан съм от чувството на голяма част от хората, че нещата в енергетиката може да 
продължат както са били досега, каза министърът. По думите му обаче това няма как да се 
случи докато той е на този пост.  
От: Bulgaria On Air  
 

http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/nad_200_miliona_leva_sa_poluchili_firmite_ot_sluzhebnoto_pravitelstvo/
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/nad_200_miliona_leva_sa_poluchili_firmite_ot_sluzhebnoto_pravitelstvo/
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/93217/%C0%F1%E5%ED+%C2%E0%F1%E8%EB%E5%E2%3A+
%CF%F0%E0%E2%E8%EC+%E2%F1%E8%F7%EA%EE+%E2%FA%E7%EC%EE%E6%ED%EE+
%E4%E0+%EF%EE%EC%EE%E3%ED%E5%EC+%ED%E0+%E1%E8%E7%ED%E5%F1%E0  
Брой думи: 438  
 
 
Резюме: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Jeremie - Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, 
каза във В. Търновоминистърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Асен Василев: Правим всичко възможно да помогнем на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Jeremie - Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, 
каза във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
Министър Василев е в старата столица за откриването на изложение на производители в 
областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 
малки и средни предприятия, както и 7 големи търговски вериги.  
"Правим всичко възможно да помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са 
факт, в това число и по Оперативната програма за конкурентоспособност, както и от 
държавния бюджет", коментира министър Василев. Той заяви, че се преразглеждат договори, 
по които се забелязва неравнопоставеност между големите и малките играчи на пазара.  
„Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 150 млн. лева вече са 
раздадени, от общо 750 млн. лева, кредитите по Jeremie. Там на половин лихва бизнесите 
започнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки да вземат оборотни 
средства, за да започнат да ги правят. По всички възможни начини се опитваме да работим с 
бизнеса, така че той наистина по-лесно да има достъп до знанията и уменията, както и до 
партньорите, с които може да започне да се развива и да изнася навън", добави още 
служебният министър.  
По думите му Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели 
у нас, но личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които се неоправдани от 
пазара. Според него министерството трябва да се раздели на икономика и енергетика.  
"В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължава 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт", 
коментира още министър Василев.  
Изложението е част от приоритетите на служебното правителство за подпомагане на малките и 
средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е българските предприятия 
да получат повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за 
да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските вериги, както и за възможностите за 
експорт на български храни. Производителите ще бъдат запознати и с допълнителните 
възможности за финансиране на бизнеса чрез публични и частни източници. Министър Василев 
каза, че се надява това да бъде начало и първата стъпка за голяма част от изложителите към 
това техните стоки, чрез веригите да започнат да стигат и до международните пазари.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/93217/%C0%F1%E5%ED+%C2%E0%F1%E8%EB%E5%E2%3A+%CF%F0%E0%E2%E8%EC+%E2%F1%E8%F7%EA%EE+%E2%FA%E7%EC%EE%E6%ED%EE+%E4%E0+%EF%EE%EC%EE%E3%ED%E5%EC+%ED%E0+%E1%E8%E7%ED%E5%F1%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/93217/%C0%F1%E5%ED+%C2%E0%F1%E8%EB%E5%E2%3A+%CF%F0%E0%E2%E8%EC+%E2%F1%E8%F7%EA%EE+%E2%FA%E7%EC%EE%E6%ED%EE+%E4%E0+%EF%EE%EC%EE%E3%ED%E5%EC+%ED%E0+%E1%E8%E7%ED%E5%F1%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/93217/%C0%F1%E5%ED+%C2%E0%F1%E8%EB%E5%E2%3A+%CF%F0%E0%E2%E8%EC+%E2%F1%E8%F7%EA%EE+%E2%FA%E7%EC%EE%E6%ED%EE+%E4%E0+%EF%EE%EC%EE%E3%ED%E5%EC+%ED%E0+%E1%E8%E7%ED%E5%F1%E0
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_53845/Vodachat_na_listata_na_LIDER_v_Kiustendil_napravi_parva_ko
pka_na_Zavod_za_betonovi_blokcheta/  
Брой думи: 371  
 
 
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 в Кюстендил 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 в 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://www.frognews.bg/news_53845/Vodachat_na_listata_na_LIDER_v_Kiustendil_napravi_parva_kopka_na_Zavod_za_betonovi_blokcheta/
http://www.frognews.bg/news_53845/Vodachat_na_listata_na_LIDER_v_Kiustendil_napravi_parva_kopka_na_Zavod_za_betonovi_blokcheta/


 

 

40 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/2
8
/2

0
1
3

 

Дата: 27.04.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes-biznes-
biznes/asen_vasilev_firmite_sa_poluchili_nad_200_miliona_leva-186079.html  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: Велико Търново. "От началото на мандата на служебното правителство фирмите са 
получили над 200 милиона лева.", съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев, предаде БНР. Той подчерта, че един от приоритетите на 
кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на продължаваща криза'  
 
Заглавие: Асен Василев: Фирмите са получили над 200 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. "От началото на мандата на служебното правителство фирмите са 
получили над 200 милиона лева.", съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Асен Василев, предаде БНР. Той подчерта, че един от приоритетите на 
кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на продължаваща криза'  
"Първо, разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната 
програма за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато 
имаше да се разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 
150 милиона лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. 
там на половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат 
поръчки, да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят.  
Другото, което можем да направим и което е изключително важно и също сме започнали да го 
правим е да огледаме контракти, където има неравнопоставености между по-големи играчи и 
по-малки играчи, те да станат равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на 
търговските и пазарните отношения.  
Асен Василев откри във Велико Търново среща изложение на повече от сто малки и средни 
фирми от хранително-вкусовата промишленост и земеделието от Северна България и 
представители на седем големи търговски вериги. Целта е стоките на производителите да 
влязат на щандовете на търговските вериги, както и да бъдат изнасяни в чужбина.  
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes-biznes/asen_vasilev_firmite_sa_poluchili_nad_200_miliona_leva-186079.html
http://www.standartnews.com/biznes-biznes-biznes/asen_vasilev_firmite_sa_poluchili_nad_200_miliona_leva-186079.html
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=660771  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: Бургас./i>От тук нататък ще инвестираме в изграждане на нови предприятия и 
създаването на нови работни места, така че хората да увеличат доходите си, каза за Радио 
"Фокус" Бургас кандидат-депутатът от ГЕРБ Бургас Деяна Йорданова, представяйки част от 
темите в икономическата програма на ПП ГЕРБ. По думите й повишаване на доходите е една 
от основните теми теми.  
 
Заглавие: ГЕРБ ще инвестира в изграждане на нови предприятия и създаване на нови 
работни места  
Подзаглавие:  
Автор: Калина ЕНЧЕВА  
Текст: Бургас./i>От тук нататък ще инвестираме в изграждане на нови предприятия и 
създаването на нови работни места, така че хората да увеличат доходите си, каза за Радио 
"Фокус" Бургас кандидат-депутатът от ГЕРБ Бургас Деяна Йорданова, представяйки част от 
темите в икономическата програма на ПП ГЕРБ. По думите й повишаване на доходите е една 
от основните теми теми. "Преди да пристъпим към увеличаване на пенсии, заплати в 
бюджетната сфера и социални плащания, ние трябваше "да си почистим къщичката преди да 
градим нагоре". През 2012г това стана факт. Правителството на ГЕРБ отчете първия излишък 
по текущата сметка в продължение на 14г. От 1998г до 2010г се отчитаха постоянни дефицити - 
недостиг на средства, включително и рекордните 8,8 млрд. евро през 2008г, затова през 2012г 
можехме да мислим за леко завишаване както на средна работна заплата, така и на 
минималната заплата, а това е индикатор с който се свързват всички видове социални 
плащания", посочи икономистът. За да увеличат доходите основните, което ще направят от 
ГЕРБ е затвърждаване на предвидима среда за икономическите субекти, за инвеститорите. 
"Най-лесно е да разределяш средства, които обаче ги нямаш. Това е като бюджета в едно 
семейство - ако искаш да си купиш нещо и заплатата не ти достига, теглиш кредит. По същия 
начин е и бюджета на държавата, но в по-големи размери. Ако искахме да сме популисти, да 
увеличим пенсии или социални плащания, държавата трябваше да задлъжнее с милиарди, така 
че децата и внуците ни да плащат за това. Достатъчно отговорни бяхме, че да не залитнем в 
тази посока", каза Йорданова. Тя каза още, че в резултат на всички мерки за подобряване 
приходната част на бюджета е отчетена повишена събираемост на ДДС сравнено с 
предходното управление с близо 1.7 млрд лева. Увеличената събираемост от акциз е близо 2.7 
млрд лв. Тези увеличени средства бяха преразпределени към хората, което даде възможност 
от 1 април за увеличение на пенсиите. "Искахме да направим повече, но за съжаление 
икономическите възможности на държавата са такива. За подпомагане на предприемачеството 
и създаване на работни места, в сравнение с управлението на Тройната коалиция по ОП 
"Конкурентоспособност" сме разплатили близо 1 млрд. лв повече сравнено с 8 млн. спрямо 
онзи момент или 126 пъти повече. Всичко това малко или много пряко се отразява на 
покупателната способност на хората, но и на фирмите да се развиват и да наемат повече хора. 
Да посочим и закона за насърчаване на инвестициите, който приехме в края на 41-то НС, който 
дава възможност за доста по-облекчени процедури - наред с най-ниската данъчна ставка от 
10% , възстановяване на ДДС в рамките на 7 работни дни за изрядни фирми. Трябва да 
отбележим и факта, че на практика фирмите, които ще инвестират у нас ще им се приспадат 
осигурителни вноски. Това е една доста сериозна преференция, която ще започне да работи и 
да дава плодове. Въпреки недовършените дейности в някои сектори, твърдо вярваме че 
посоката ни е била правилна. Хората ни познават с хубавото и лошото, затова ако получим 
отново шанс да довършим започнатото. ГЕРБ ще продължи с политика на растеж като запази 
постигнатото – страната да остане сред тези с най-ниски данъци, да запази добрите показатели 
за успешно усвояване на европейски средства, да продължим да сме достоен партньор на 
държавите от ЕС, да се вслушваме в мнението на хората и ще продължаваме да търсим 
решение за преодоляване на бедността и злоупотребите", каза кандидатът за народен 
представител от ПП ГЕРБ Бургас Дияна Йорданова.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=660771
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1358312  
Брой думи: 395  
 
 
Резюме: Велико Търново /КРОСС/ Повече от 200 млн. лв. са тръгнали към българския бизнес 
от началото на мандата на служебното правителство. Това обяви във Велико Търново 
министърът на икономиката Асен Василев. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити 
по финансовия инструмент Джереми - съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни 
предприятия, допълни той.  
 
Заглавие: Служебното правителство дало над 200 млн. на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново /КРОСС/ Повече от 200 млн. лв. са тръгнали към българския бизнес от 
началото на мандата на служебното правителство. Това обяви във Велико Търново министърът 
на икономиката Асен Василев. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по 
финансовия инструмент Джереми - съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни 
предприятия, допълни той.  
Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на 
продължаваща криза.  
"Първо, разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната 
програма за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато 
имаше да се разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 
150 милиона лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. 
там на половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат 
поръчки, да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят.  
Другото, което можем да направим и което е изключително важно и също сме започнали да го 
правим е да огледаме контракти, където има неравнопоставености между по-големи играчи и 
по-малки играчи, те да станат равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на 
търговските и пазарните отношения.  
Министър Асен Василев е в старата столица за откриването на изложение на производители в 
областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 
малки и средни предприятия, както и 7 големи търговски вериги.  
Изложението е част от приоритетите на служебното правителство за подпомагане на малките и 
средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е българските предприятия 
да получат повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за 
да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските вериги, както и за възможностите за 
експорт на български храни. Производителите ще бъдат запознати и с допълнителните 
възможности за финансиране на бизнеса чрез публични и частни източници.  
Изложението бе открито от кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов, който благодари на 
министерството, че е избрало старата столица за домакин на изложението и призова в 
подкрепа на българския бизнес то да се провежда три пъти в годината под Царевец. 
Градоначалникът заяви още, че Велико Търново е вторият по големина град с икономическо 
развитие в Северна България и е правилното място за такива изложения. По негово мнение в 
нашия регион има много качествени стоки, които действително трябва да се рекламират и 
производителите да имат връзка с големите търговски вериги.  
 

http://www.cross.bg/1358312
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1358310  
Брой думи: 373  
 
 
Резюме: Кюстендил /КРОСС/ 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: Владимиров: Една от основните цели в програмата на ЛИДЕР е да съживим 
България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Кюстендил /КРОСС/ 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 в 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://www.cross.bg/1358310
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-115268.html  
Брой думи: 412  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: 200 млн. лв. получили фирмите от началото на служебното правителство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на 
продължаваща криза:  
Първо разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната програма 
за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато имаше да се 
разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 150 милиона 
лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. там на 
половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. Другото, което можем да направим и 
което е изключително важно и също сме започнали да го правим е да огледаме контракти, 
където има неравнопоставености между по-големи играчи и по-малки играчи, те да станат 
равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните отношения.  
Асен Василев откри във Велико Търново организираната от министерството на икономиката 
среща изложение на повече от сто малки и средни фирми от хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието от Северна България и представители на седем големи 
търговски вериги. Целта е стоките на производителите да влязат на щандовете на търговските 
вериги, както и да бъдат изнасяни в чужбина, уточни БНР.  
Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на две отделни 
структури, за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите - това е мнението на 
министър Асен Василев. Той поясни, че повечето от времето му отива за решаване на тежките 
и спешни проблеми в енергетиката.  
Честно казано съм малко изненадан от инертността в ресора на енергетиката и от чувството на 
всички, голямата част, че може нещата да продължат както са били досега. Мисля, че вече на 
всички стана ясно, че това няма да продължи така, поне докато аз съм на този пост, че 
обществото няма да го допусне. Това, че хората сега са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, 
че те утре пак няма да излязат на улицата, ако промените не станат наистина факт и от тази 
гледна точка мисля, че миньорите вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се 
работи конструктивно, т.е. първо да погледнат техните разходи и след това да си искат 
всякакви видове увеличения и други неща, подчерта Василев.  
Редактор:  
Виктория Пенева  
Рейтинг: 3.0 от 5 - actualno.com  
Сподели: Facebook Svejo  
източник : Actualno  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5726151#commentsBlock  
Брой думи: 412  
 
 
Резюме: Василев подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса 
в условията на продължаваща криза  
 
Заглавие: А. Василев: Фирмите вече са получили над 200 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Василев подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в 
условията на продължаваща криза  
От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 млн. лева.  
Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев, цитира БНР.  
Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на 
продължаваща криза:  
Първо разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната програма 
за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато имаше да се 
разплати.  
Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 150 милиона лева вече 
са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. там на половин лихва 
бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки, да вземат 
оборотни средства, за да започнат да ги правят.  
Другото, което можем да направим и което е изключително важно и също сме започнали да го 
правим, е  
да огледаме контракти, където има неравнопоставености между по-големи и по-малки играчи,  
те да станат равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения.  
Асен Василев откри във Велико Търново организираната от министерството на икономиката 
среща изложение на повече от сто малки и средни фирми от хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието от Северна България и представители на седем големи 
търговски вериги.  
Целта е стоките на производителите да влязат на щандовете на търговските вериги, както и да 
бъдат изнасяни в чужбина.  
Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на две отделни 
структури, за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите - това е мнението на 
министър Асен Василев.  
Той поясни, че повечето от времето му отива за решаване на тежките и спешни проблеми в 
енергетиката.  
Честно казано съм малко изненадан от инертността в ресора на енергетиката  
и от чувството на всички, голямата част, че може нещата да продължат както са били досега.  
Мисля, че вече на всички стана ясно, че това няма да продължи така, поне докато аз съм на 
този пост, че обществото няма да го допусне.  
Това, че хората сега са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, че те утре пак няма да излязат на 
улицата, ако промените не станат наистина факт и от тази гледна точка мисля, че миньорите 
вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се работи конструктивно, т.е. първо да 
погледнат техните разходи и след това да си искат всякакви видове увеличения и други неща, 
подчерта Василев.  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5726151#commentsBlock
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5726111#commentsBlock  
Брой думи: 401  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Фирмите получили над 200 млн. лв. от началото на служебното правителство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на 
продължаваща криза:  
Първо разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната програма 
за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато имаше да се 
разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 150 милиона 
лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. там на 
половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. Другото, което можем да направим и 
което е изключително важно и също сме започнали да го правим е да огледаме контракти, 
където има неравнопоставености между по-големи играчи и по-малки играчи, те да станат 
равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните отношения.  
Асен Василев откри във Велико Търново организираната от министерството на икономиката 
среща изложение на повече от сто малки и средни фирми от хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието от Северна България и представители на седем големи 
търговски вериги. Целта е стоките на производителите да влязат на щандовете на търговските 
вериги, както и да бъдат изнасяни в чужбина.  
Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на две отделни 
структури, за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите - това е мнението на 
министър Асен Василев. Той поясни, че повечето от времето му отива за решаване на тежките 
и спешни проблеми в енергетиката.  
Честно казано съм малко изненадан от инертността в ресора на енергетиката и от чувството на 
всички, голямата част, че може нещата да продължат както са били досега. Мисля, че вече на 
всички стана ясно, че това няма да продължи така, поне докато аз съм на този пост, че 
обществото няма да го допусне. Това, че хората сега са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, 
че те утре пак няма да излязат на улицата, ако промените не станат наистина факт и от тази 
гледна точка мисля, че миньорите вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се 
работи конструктивно, т.е. първо да погледнат техните разходи и след това да си искат 
всякакви видове увеличения и други неща, подчерта Василев. Информацията е на БНР. 
/БГНЕС. /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5726111#commentsBlock
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1077028  
Брой думи: 469  
 
 
Резюме: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Jeremie - Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, 
каза във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Министър Асен Василев: Над 200 млн.лв. тръгнаха към бизнеса от началото на 
мандата ни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Jeremie - Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, 
каза във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.  
Министър Василев е в старата столица за откриването на изложение на производители в 
областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 
малки и средни предприятия, както и 7 големи търговски вериги. "Правим всичко възможно да 
помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са факт, в това число и по 
оперативната програма за конкурентоспособност, както и от държавния бюджет", 
коментира министър Асен Василев. Той заяви, че се преразглеждат договори, по които се 
забелязва неравнопоставеност между големите и малките играчи на пазара. По думите му 
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които се неоправдани от пазара.  
Според Василев министерството трябва да се раздели на икономика и енергетика. "В 
енергетиката проблемите са по- големи и по- спешни. Честно казано изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължават 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата, не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт", 
коментира още министър Василев.  
Чуйте го в първия звуков файл.  
Изложението е част от приоритетите на служебното правителство за подпомагане на малките и 
средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е българските предприятия 
да получат повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за 
да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските вериги, както и за възможностите за 
експорт на български храни. Производителите ще бъдат запознати и с допълнителните 
възможности за финансиране на бизнеса чрез публични и частни източници. Министър Василев 
каза, че се надява това да бъде начало и първата стъпка за голяма част от изложителите към 
това техните стоки, чрез веригите, да започнат да стигат и до международните пазари. Той 
пожела на всички едно успешно изложение и всеки да си намери договор и добри 
партньорства.  
Изложението бе открито от кмета на В. Търново инж. Даниел Панов, който благодари на 
министерството, че е избрало старата столица за домакин на изложението и призова в 
подкрепа на българския бизнес то да се провежда три пъти в годината под Царевец. 
Градоначалникът заяви още, че Велико Търново е вторият по големина град с икономическо 
развитие в Северна България и е правилното място за такива изложения. По негово мнение в 
нашия регион има много качествени стоки, които действително трябва да се рекламират и 
производителите да имат връзка с големите търговски вериги.  
Повече от Даниел Панов във втория звуков файл.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1077028
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1077031  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
"Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по 
програмата "Джереми". Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василе, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
"Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити 
по програмата "Джереми". Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василе, цитиран от БТА.  
Той откри изложението "Агропродукти-Експо 2013" във Велико Търново, в което участват 
повече от 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост, представители на големите 
търговски вериги, както и сертифициращи компании.  
Според Асен Василев важно е държавата да следи за равнопоставеността в договорите между 
по-големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар има цени, които са 
"икономически необосновани".  
По думите му усилията на държавата в лицето на МИЕТ трябва да бъдат насочени към 
подпомагане на малкия и средния бизнес да реализира продукцията си на външните пазари. 
Организатори на изложението са МИЕТ, община Велико Търново, с подкрепата на Българската 
банка за развитие.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1077031
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=606980  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: От започването на работата на служебния кабинет са разплатени повече от 200 
милиона лева към малките и средните предприятия, коментира във Велико Търново 
икономическият министър Асен Василев, цитиран от БТА.  
 
Заглавие: Повече от 200 млн. лв. са платени на малките и средни компании  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От започването на работата на служебния кабинет са разплатени повече от 200 
милиона лева към малките и средните предприятия, коментира във Велико Търново 
икономическият министър Асен Василев, цитиран от БТА.  
В сумата влизат просрочени задължения по ОП "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. 
лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по програмата "Джереми".  
Василев е на мнението, че е важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите 
между по-големите и по-малките фирми, за да се избегнат опитите за изкривяване на 
търговските и пазарните отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар 
има цени, които са "икономически необосновани".  
Икономическият министър посочи още, че малките и средни компании имат нужда от 
подпомагане, за да реализират продукцията си на външните пазари. /btvnews.bg  
Днес+  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=606980
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.dnes.dir.bg  
Връзка: http://dnes.dir.bg/news/biznes-Аsen-Вasilev-13751425?nt=10  
Брой думи: 317  
 
 
Резюме: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес 
като от тях 150 млн. лв. са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - 
Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: 200 млн. лв. тръгнали към бизнеса по време на служебния кабинет  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес като 
от тях 150 млн. лв. са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия.  
Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, който бе във 
Велико Търново за откриването на изложение на производители в областта на хранително-
вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 малки и средни предприятия, 
както и 7 големи търговски вериги.  
"Правим всичко възможно да помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са 
факт, в това число и по оперативната програма за конкурентоспособност, както и от 
държавния бюджет", каза още в тази връзка Василев като разясни, че се преразглеждат 
договори, по които се забелязва неравнопоставеност между големите и малките играчи на 
пазара.  
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
личните наблюдения на министъра са, че има изкривявания и цени, които се неоправдани от 
пазара.  
Според Василев, повереното му министерството трябва да се раздели на икономика и 
енергетика.  
"В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано, изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължават 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата, не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт", 
коментира още министър Василев.  
Изложението, което министърът посети, е част от приоритетите на служебното правителство за 
подпомагане на малките и средните предприятия в условията на продължаваща криза, съобщи 
"Дневник".  
Целта е българските предприятия да получат повече информация за стандартите, на които 
трябва да отговарят продуктите им, за да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските 
вериги, както и за възможностите за експорт на български храни. Там производителите ще 
бъдат запознати и с допълнителните възможности за финансиране на бизнеса чрез публични и 
частни източници.  
 

http://dnes.dir.bg/news/biznes-Аsen-Вasilev-13751425?nt=10
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.argumenti-bg.com  
Връзка: http://argumenti-bg.com/24048/sluzhebniyat-kabinet-otpusnal-na-biznesa-nad-200-mln-lv/  
Брой думи: 469  
 
 
Резюме: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Джеръми – Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия. 
Това съобщи във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев.  
 
Заглавие: Служебният кабинет отпуснал на бизнеса над 200 млн. лв.  
Подзаглавие: Голяма част от разплащането на задълженията на властта към фирмите е факт, 
твърди министър Асен Василев  
Автор:  
Текст: | Аргументи бг | 0 коментара  
Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Джеръми – Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия. 
Това съобщи във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен 
Василев.  
Министърът е в града за откриването на изложение на производители в областта на 
хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 малки и средни 
предприятия, както и 7 големи търговски вериги.  
“Правим всичко възможно да помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са 
факт, в това число и по Оперативната програма за конкурентоспособност, както и от 
държавния бюджет“, коментира още Василев. Той заяви, че се преразглеждат договори, по 
които се забелязва неравнопоставеност между големите и малките играчи на пазара.  
“Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове – над 150 млн. лева вече са 
раздадени, от общо 750 млн. лева, кредитите по Джеръми. Там на половин лихва бизнесите 
започнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки да вземат оборотни 
средства, за да започнат да ги правят. По всички възможни начини се опитваме да работим с 
бизнеса, така че той наистина по-лесно да има достъп до знанията и уменията, както и до 
партньорите, с които може да започне да се развива и да изнася навън”, добави още 
служебният министър.  
По думите му Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели 
у нас, но личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които се неоправдани от 
пазара. Според него министерството трябва да се раздели на икономика и енергетика.  
“В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължава 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт”, 
коментира още министър Василев.  
Изложението е част от приоритетите на служебното правителство за подпомагане на малките и 
средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е българските предприятия 
да получат повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за 
да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските вериги, както и за възможностите за 
експорт на български храни. Производителите ще бъдат запознати и с допълнителните 
възможности за финансиране на бизнеса чрез публични и частни източници.  
Министър Василев каза, че се надява това да бъде начало и първата стъпка за голяма част от 
изложителите към това техните стоки, чрез веригите да започнат да стигат и до 
международните пазари. Той пожела на всички едно успешно изложение и всеки да си намери 
договор и добри партньорства.  
Етикети: Бизнес, над 200 млн. лв, отпуснати, служебно правителство  
 

http://argumenti-bg.com/24048/sluzhebniyat-kabinet-otpusnal-na-biznesa-nad-200-mln-lv/
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/Бизнес/Василев-Ако-промените-не-станат-факт-хората-пак-ще-
излязат-на-улицата_l.a_c.382_i.283535.html  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: "Хората бяха на улицата, сега са си вкъщи, но никой не трябва да се лъже, че те утре 
няма пак да излязат на улиците, ако промените не станат наистина факт".  
 
Заглавие: Василев: Ако промените не станат факт, хората пак ще излязат на улицата  
Подзаглавие: На българския пазар има цени, които са икономически необосновани, смята 
министърът  
Автор:  
Текст: "Хората бяха на улицата, сега са си вкъщи, но никой не трябва да се лъже, че те утре 
няма пак да излязат на улиците, ако промените не станат наистина факт".  
Това каза служебният икономически министър Асен Василев при откриване на изложение в 
подкрепа на българския бизнес във Велико Търново.  
Той заяви, че се опитва да балансира между икономиката и енергетиката, но в енергетиката 
проблемите са по-големи и по-спешни.  
Василев съобщи, че от началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 
200 млн. лв. на малките и средните предприятия. В тази сума влизат просрочени плащания по 
ОП "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата JEREMIE.  
Според Василев важно е държавата да следи за равнопоставеността в договорите между по-
големите и по-малките фирми, за да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните 
отношения.  
Министърът посочи, че по негови наблюдения на българския пазар има цени, които са 
"икономически необосновани".  
По думите му усилията на държавата в лицето на МИЕТ трябва да бъдат насочени към 
подпомагане на малкия и средния бизнес да реализира продукцията си на външните пазари.  
В изложението "Агропродукти-Експо 2013" , в което участват повече от 100 фирми от 
хранително-вкусовата промишленост, представители на големите търговски вериги, както и 
сертифициращи компании.  
 

http://www.inews.bg/Бизнес/Василев-Ако-промените-не-станат-факт-хората-пак-ще-излязат-на-улицата_l.a_c.382_i.283535.html
http://www.inews.bg/Бизнес/Василев-Ако-промените-не-станат-факт-хората-пак-ще-излязат-на-улицата_l.a_c.382_i.283535.html
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Vazmojnosti-za-kreditirane-po-Jeremie-v-Pleven-52035  
Брой думи: 99  
 
 
Резюме: Първо управителя на Областния информационен център – Плевен Йонка Янакиева 
разясни, какви са актуалните възможности за финансиране по Оперативните програми. 
Участващите в срещата представители на банковия сектор презентираха специфичните 
особености на банковите продукти, подпомагащи малкия и среден бизнес.  
 
Заглавие: Възможности за кредитиране по Jeremie в Плевен  
Подзаглавие: И бизнеса и банките изразиха изключително задоволство от полезната 
срещаНад 35 представители на фирми от Плевен и региона се запознаха в детайли с 
инструментите за финансиране на Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия – Jeremie  
Автор:  
Текст: Първо управителя на Областния информационен център – Плевен Йонка Янакиева 
разясни, какви са актуалните възможности за финансиране по Оперативните програми. 
Участващите в срещата представители на банковия сектор презентираха специфичните 
особености на банковите продукти, подпомагащи малкия и среден бизнес.  
В импровизирани работни ателиета, във втората част на събитието, участващите бизнесмени 
получиха чрез директни контакти конкретна и съобразена с техните изисквания и нужди 
информация от експертите на банките.  
И бизнеса и банките изразиха изключително задоволство от формата на събитието и изказаха 
надежда, че в скоро време ще се срещнат отново, за да споделят вече свои успешно 
реализирани проекти, обобщи след срещата Янакиева.  
 

http://www.livenews.bg/Vazmojnosti-za-kreditirane-po-Jeremie-v-Pleven-52035
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/na-bulgarskiq-pazar-imalo-ceni-koito-bili-ikonomicheski-
neobosnovani-799573.html  
Брой думи: 621  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
"Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по 
програмата "Джереми".  
 
Заглавие: На българския пазар имало цени, които били икономически необосновани  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по ОП 
"Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити 
по програмата "Джереми". Това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василе, цитиран от БТА. Той откри 
изложението "Агропродукти-Експо 2013" във Велико Търново, в което участват повече от 100 
фирми от хранително-вкусовата промишленост.  
Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на 
служебното правителство. 150 милиона лева от тях са нисколихвени кредити по финансовия 
инструмент Jeremie – Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, 
каза във В. Търново министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.   
 
Министър Василев е в старата столица за откриването на изложение на производители в 
областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието, в което участват над 100 
малки и средни предприятия, както и 7 големи търговски вериги. "Правим всичко възможно да 
помогнем на бизнеса. Голяма част от разплащанията вече са факт, в това число и по 
Оперативната програма за конкурентоспособност, както и от държавния бюджет", 
коментира министър Василев. Той заяви, че се преразглеждат договори, по които се забелязва 
неравнопоставеност между големите и малките играчи на пазара.  
 
„Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове – над 150 млн. лева вече са 
раздадени, от общо 750 млн. лева, кредитите по Jeremie. Там на половин лихва бизнесите 
започнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки да вземат оборотни 
средства, за да започнат да ги правят. По всички възможни начини се опитваме да работим с 
бизнеса, така че той наистина по-лесно да има достъп до знанията и уменията, както и до 
партньорите, с които може да започне да се развива и да изнася навън”, добави още 
служебният министър. 
 
По думите му Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели 
у нас, но личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които се неоправдани от 
пазара. Според него министерството трябва да се раздели на икономика и енергетика. "В 
енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължава 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт", 
коментира още министър Василев. 
 
Изложението е част от приоритетите на служебното правителство за подпомагане на малките и 
средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е българските предприятия 
да получат повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за 
да бъдат доставяни в магазинната мрежа на търговските вериги, както и за възможностите за 
експорт на български храни. Производителите ще бъдат запознати и с допълнителните 
възможности за финансиране на бизнеса чрез публични и частни източници. Министър Василев 
каза, че се надява това да бъде начало и първата стъпка за голяма част от изложителите към 
това техните стоки, чрез веригите да започнат да стигат и до международните пазари. Той 

http://www.b2bnews.bg/index.php/na-bulgarskiq-pazar-imalo-ceni-koito-bili-ikonomicheski-neobosnovani-799573.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/na-bulgarskiq-pazar-imalo-ceni-koito-bili-ikonomicheski-neobosnovani-799573.html
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пожела на всички едно успешно изложение и всеки да си намери договор и добри 
партньорства. 
 
Изложението бе открито от кмета на В. Търново инж. Даниел Панов, който благодари на 
Министерството, че е избрало старата столица за домакин и призова  в подкрепа на българския 
бизнес то да се провежда три пъти в годината под Царевец.  
 
Градоначалникът заяви още, че Велико Търново е вторият по големина град с икономическо 
развитие в Северна България и е правилното място за такива изложения. По негово мнение в 
нашия регион има много качествени стоки, които действително трябва да се рекламират и 
производителите да имат връзка с големите търговски вериги. 
 
lev.bg |  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/134549-над-200-млн-лв-са-платени-на-малкия-и-среден-
бизнес.html  
Брой думи: 136  
 
 
Резюме: Важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите между по-големите и 
по-малките фирми, смята Асен Василев  
 
Заглавие: Над 200 млн. лв са платени на малкия и среден бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите между по-големите и 
по-малките фирми, смята Асен Василев  
От започването на работата на служебния кабинет са разплатени повече от 200 милиона лева 
към малките и средните предприятия, коментира във Велико Търново икономическият 
министър Асен Василев.  
В сумата влизат просрочени задължения по ОП "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. 
лв. от общо 750 млн. лв. предвидени кредити по програмата "Джереми".  
Василев е на мнението, че е важно държавата да следи за равнопоставеността в договорите 
между по-големите и по-малките фирми, за да се избегнат опитите за изкривяване на 
търговските и пазарните отношения. Той посочи, че по негови наблюдения на българския пазар 
има цени, които са "икономически необосновани".  
Икономическият министър посочи още, че малките и средни компании имат нужда от 
подпомагане, за да реализират продукцията си на външните пазари.  
Автор: Калина Георгиева  
 

http://www.novini.bg/news/134549-над-200-млн-лв-са-платени-на-малкия-и-среден-бизнес.html
http://www.novini.bg/news/134549-над-200-млн-лв-са-платени-на-малкия-и-среден-бизнес.html
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.chernomore.bg  
Връзка: http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/37364--
200-------  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: Над 200 милиона лева е получил бизнесът в България от служебното правителство, 
обяви Асен Василев, министър на икономиката и енергетиката. Около 150 милиона от 
средствата са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия.  
 
Заглавие: Над 200 милиона лв. получили фирмите от служебното правителство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 200 милиона лева е получил бизнесът в България от служебното правителство, 
обяви Асен Василев, министър на икономиката и енергетиката. Около 150 милиона от 
средствата са нисколихвени кредити по финансовия инструмент Jeremie - Съвместни 
европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия.  
Правим всичко възможно да помогнем на фирмите, каза Василев и допълни, че голяма част от 
разплащанията вече са факт - в това число и по оперативната програма за 
конкурентоспособност, както и от държавния бюджет. От ведомството са започнали да 
разглеждат договори, по които е забелязано, че има неравнопоставеност между малките и 
големи фирми.  
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има картели у нас, но 
според министъра има изкривявания и цени, които са неоправдани от пазара.  
Василев изрази мнение, че министерството трябва да се раздели на две отделни структури – 
една за икономика и друга за енергетика, за да се обърне необходимото внимание на всеки 
ресор. Той обясни, че в момента по-голямата част от времето му отива за справяне с 
проблемите в енергийния сектор.  
Изненадан съм от чувството на голяма част от хората, че нещата в енергетиката може да 
продължат както са били досега, каза министърът. По думите му обаче това няма как да се 
случи докато той е на този пост.  
bgonair.bg  
 

http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/37364--200-------
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/59-news-bulgaria/37364--200-------
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Дата: 27.04.2013  
Източник: www.economic.bg  
Връзка: http://economic.bg/news/18829/1/1/Firmite-poluchili-200-mln-lv-ot-slujebniya-kabinet.html  
Брой думи: 283  
 
 
Резюме: От сформирането на служебното правителство на България до момента фирмите у 
нас са получили 200 млн. лв., похвали се служебният министър на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев, цитиран от БНР. По думите му именно подпомагането на бизнеса в 
условията на продължаваща криза е един от приоритетите на кабинета.  
 
Заглавие: Фирмите получили 200 млн. лв. от служебния кабинет  
Подзаглавие: Асен Василев е изненадан от инертността в ресора на енергетиката  
Автор:  
Текст: От сформирането на служебното правителство на България до момента фирмите у нас 
са получили 200 млн. лв., похвали се служебният министър на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев, цитиран от БНР. По думите му именно подпомагането на бизнеса в 
условията на продължаваща криза е един от приоритетите на кабинета.  
"Голяма част от разплащанията вече са факт, в това число и кооперативната програма за 
конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато имаше се 
разплати", поясни Василев. Според него бизнесът вече ползва с много добри темпове 
кредитите по европейската инициатива JEREMIE, където вече били раздадени над 150 млн. лв. 
от общо 750 млн. лв.  
Корпоративните клиенти получават заеми с наполовина по-ниски лихви, припомни Василев. 
"Другото, което можем да направим и което е изключително важно и също сме започнали да го 
правим е да огледаме контракти, където има неравнопоставености между по-големи  
играчи и по-малки играчи, те да станат равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на 
търговските и пазарните отношения", поясни още Асен Василев.  
Той остава изненадан от инертността в ресора на енергетиката и от чувството на голяма част 
от обществото, че може нещата продължат както са били досега. "Мисля, че вече на всички 
стана ясно, че това няма да продължи така, поне докато аз съм на този пост. Обществото няма 
да го допусне. Това, че хората сега са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, че те утре пак 
няма да излязат на улицата, ако промените не станат наистина факт и от тази гледна точка 
мисля, че миньорите вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се работи 
конструктивно, т.е. първо да погледнат техните разходи и след това да си искат всякакви 
видове увеличения и други неща", разясни служебният министър.  
 
  

 

http://economic.bg/news/18829/1/1/Firmite-poluchili-200-mln-lv-ot-slujebniya-kabinet.html

