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Медиен мониторинг – обобщение
29.4.2013 г. г.
Вид медия
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 29.04.2013
Източник: в. 24 часа
Страница: 13
Брой думи: 1337

Заглавие: Ивайло Московски, кандидат за депутат от ГЕРБ: Нито един избирател не ме
попита за подслушванията на срещите ни
Подзаглавие: Хората имат конкретни въпроси, а ГЕРБ - ясни решения. Тези, които не могат да
ги погледнат в очите, използват компроматни игри
Автор: Даринка ИЛИЕВА
Текст: - Г-н Московски, бившият ви колега Мирослав Найденов твърди, че всички министри в
кабинета "Борисов" сте подслушвани. Имате ли такава информация?
- Не и никога не съм се чувствал нито следен, нито подслушван.
- Той обаче казва, че министрите сте обсъждали на групички, че са ви слушали?
- Не съм бил в такива групички. Преди всяко заседание на МС влизаха операторите на
телевизиите. Ако извадите кадрите, ще видите, че телефоните на колегите стоят пред тях.
Всичко това ми се струва малко пресилено.
- Как си обяснявате скандала? Защо той казва сега тези неща?
- Нямам обяснение. Срещу него тече досъдебно производство. Предполагам, че се е
почувствал притиснат и затова реагира по този начин.
- От прокуратурата или?
- Нямам представа. Нека да приключат разследванията. Той обвинява директно Цветан
Цветанов. Вероятно се чувства притиснат от него, само че това не е възможно.
- Защо?
- Познавам Цветанов. Няма как това да се случи. Той никога не е притискал когото и да било и
под каквато и да е форма Доколкото съм бил свидетел на процесите в кабинета, такова нещо
никога не се е случвало.
- Появи се обаче запис на шокиращ разговор между Найденов, Борисов и градския прокурор
Николай Кокинов, който дори подаде оставка.
- Има прокуратура и компетентни институции, нека си свършат работата. Ние се срещаме с
хората очи в очи, говорим си и те питат за работа, доходи и пътища. Очевидно е, че онези,
които не могат да гледат хората в очите и нямат какво да им предложат, нямат други ходове
освен добре заучени компроматни игри.
- Ще преобърнат ли скандалите вота на хората?
- Вероятно. Целта е тази и затова се появяват точно сега. Това обаче е вредно за целия
политически живот, защото изчезна политическото говорене В една нормална предизборна
кампания партиите трябва да се състезават по управленски програми и секторни политики.
Сега това е на заден план и в обществото се коментират предимно жълти новини. Тези
твърдения още не са доказани от органите и е редно да се коментират, ако това стане. Преди
30 мин. имах среща с избиратели и нито един не ме пита за подслушванията. Хората се
интересуват от проблемите в техните професии и как ще ги решим.
- Какво точно ви питат?
- Задават конкретни въпроси. Например пенсионирани военни се интересуваха какво
предвиждаме за пенсионната реформа. Социално слабите - каква помощ ще им гарантира
държавата. Бизнесът иска да знае какво ще предприемем за повишаване на експорта в
държави извън еврозоната, понеже кризата е обхванала ЕС, а 65% от износа ни е
съсредоточен в него. Бизнесът е удовлетворен от предложението ни за връщане на ДДС до 7
дни. Питат ме за националната стратегия за енергийна ефективност, според която жилищни и
фирмени сгради могат да бъдат санирани до 2-3 г. Тя е и пряката ни реакция срещу високите
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Резюме: - Г-н Московски, бившият ви колега Мирослав Найденов твърди, че всички министри в
кабинета "Борисов" сте подслушвани. Имате ли такава информация?
- Не и никога не съм се чувствал нито следен, нито подслушван.
- Той обаче казва, че министрите сте обсъждали на групички, че са ви слушали?
- Не съм бил в такива групички. Преди всяко заседание на МС влизаха операторите на
телевизиите. Ако извадите кадрите, ще видите, че телефоните на колегите стоят пред тях.
Всичко това ми се струва малко пресилено.
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сметки за ток и парно. Отговаряме на конкретни теми, не обещаваме чудеса и вълшебства, а
казваме в какви срокове и с какви мерки ще решим проблемите.
- Ще давате безлихвени заеми за саниране?
- Програмите за саниране работят и сега, но не са атрактивни, защото хората трябва да платят
част от сумата. Предлагаме първоначалната инвестиция да е за сметка на държавата. Идеята е
да се вземе средна цена от сметките за ток за последната 1 г. и хората да я плащат в
следващите 2-2,5 г. С разликата в сметките след санирането държавата ще покрие разходите
си. Така хората ще плащат по-малко, цената на жилищата ще се повиши, ремонтите ще дадат
работа за бизнеса и кварталите ще изглеждат по-съвсем друг начин.
- Приемникът ви смени ръководството на БДЖ, ще оцелеят ли железниците?
- И какво постигна? Мотивът беше липсата на добра комуникация с кредиторите. Колко пъти
новото ръководство се е срещнало с тях и какво промени? Системата е тежка и не бива лични
отношения да влияят върху работата на едно дружество. Първо обществото трябва да каже
съгласно ли е да плати 700 млн. дългове на БДЖ, трупани от тези преди нас. Ако да, може
заемът да се преструктурира с нов, но това значи да има държавна гаранция. Изискването на
Брюксел е поне 50% от заема да е самоучастие на БДЖ. Тук е разковничето, защото без
приватизацията на "Товарни превози" то няма откъде да осигури тези пари. Другият възможен
сценарий е ликвидация на БДЖ, което ще има тежък социален ефект.
- Канехте се да режете лентата на Дунав мост 2, но друг ще го направи.
- Не съм влюбен в рязането на ленти. Хората, които познават проекта, знаят, че той започна 6 г.
преди нашето правителство, но заварих 24% изпълнение. 3,5 г. отговарях лично пред премиера
за Дунав мост 2 и той е готов. Изпълнихме 75% от проекта. Брюксел удължи срока за
изпълнение с 2 г., защото ни имаше доверие.
- Докога скоростните влакове ще са мираж?
- Никакъв мираж. Хубавото в предизборната кампания е, че можем да ходим и да показваме на
хората какво сме направили, докато другите говорят само празни приказки. Новите влакове ще
са факт след 1,5 г. Нямаше ги по-рано, защото инфраструктурата не позволяваше да развиват
по-висока скорост. Инвестирахме в нея, изпълняват се проекти за 1,5 млрд. лв. и те ще се
случат без значение кой е на власт. Ще приключат през 2014-2015 г. В новия програмен период
ще има 600 млн. лв. за бързи влакове и до 1,5 г. у нас ще има скоростни жп отсечки.
- И след 2 г. ще ходим с влак до морето за 3 часа?
- Отсечките Септември -Пловдив, Пловдив - Свиленград, турската и гръцката граница и
Пловдив - Бургас ще са готови. По тях ще се движат влакове със 160-200 км в час.
- Гордеете се с магистралите, но се оказа, че тройната коалиция е построила повече.
- Несериозно е Станишев да сравнява селски път с магистрала. А и построеното от БСП е поскоро откраднато, защото ремонтите са правени така, че след 1 г. да се правят пак. Заварихме
магистрала "Люлин" на 5 км. Абсолютно провален проект. Благодарение на нашето
правителство тя е факт. На всички им е ясно кой какво е направил.
- Правителството подаде оставка заради протестите на хората, които не могат да си плащат
сметките. Как ще повишите доходите?
- Формулата ни е по-високи доходи чрез икономически растеж. Всичко останало е популизъм.
БСП казва, че ще осигури 250 000 работни места. Всички питат как, но те не отговарят. Това
може да стане само със субсидирана заетост, тоест сезонна и нискоквалифицирана работа. Тя
обаче не гарантира растеж. По оперативна програма "Конкурентоспособност" има 3 млрд. лв.
за иновации и оборудване за малкия и средния бизнес. Ще стимулираме износа към държави с
икономически растеж. Това ще доведе до повече работни места и по-високи доходи.
- Според социолозите нито една партия няма да спечели достатъчно гласове за самостоятелно
правителство. Няма да се коалирате с БСП и ДПС. С кого тогава?
- ГЕРБ е отговорна партия. Виждали сме програмен кабинет при Любен Беров и знаете какво
стана тогава - няма кой да носи политическа отговорност и има изключително удобна
корупционна среда. Ако не можем да съставим сами кабинет, няма нищо страшно да сме в
опозиция
- В предишно интервю за "24 часа" казвате, че ако изпълните основните задачи, отново ще сте
министър. Ще бъдете ли, ако спечелите изборите?
- Никой от колегите ми не е пришит към поста. Нямам амбиции да бъда някакъв. Изпълнявам
задачите, поставени ми от партията - да изготвя програмата за сектор "Транспорт,
информационни технологии и съобщения". Ако изборите отредят на Борисов нов мандат и той
ми гласува доверие, вероятно ще поема тези функции. Казвал съм - ще работя единствено и
само във формат с премиер Борисов.
***
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CV
• Роден е на 19 юли 1972 г.
• Завършил е финансов мениджмънт в Стопанската академия в Свищов и публични финанси в
УНСС
• От 1999 до 2009 г. е в ръководствата на различни търговски фирми
• Зам.-министър на транспорта от юли 2009 г. до май 2011 г.
• От 2011 г. до март 2013 г. е министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията в правителството на Бойко Борисов
• Водач на листата на ГЕРБ за 23-и МИР в София
• Владее немски и английски език
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Дата: 29.04.2013
Източник: в. Класа
Страница: 2
Брой думи: 130
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.
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Заглавие: Служебното правителство е платило 200 млн. лв. на фирмите
Подзаглавие: Бизнесът има да получава 750 млн. лв по програмата Jeremie
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 Jeremie, 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.
Още на www.klassa.bg
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Дата: 29.04.2013
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 11
Брой думи: 1002

Заглавие: Технопарковете - сътрудничество между наука, образование, технологии и
бизнес
Подзаглавие: Новите зони за растеж подкрепят устойчивото развитие на градовете и
регионите
Автор: Светла ДОБРЕВА
Текст: Национална концепция за пространствено развитие на България ще подпомогне
правилното насочване на средствата в следващия програмен период към зони с натрупани
диспропорции, но и към такива с неизползван потенциал, с което се цели постигне на кохезия и
преодоляване на дисбаланса в развитието на отделните региони на страната. Това заяви проф.
д-р арх. Веселина Троева, изп. директор на НЦТР, под чието ръководство беше изработен
средносрочният стратегически документ за устройство и развитие на националната територия в
следващите 12 години. Въпреки демографското свиване продължава концентриране на
намалялото население в сравнително малък брой урбанистични центрове, а именно София,
Варна, Пловдив, Бургас. Общата тенденция, заложена в концепцията, е стимулиране на
развитието от моноцентризъм към умерен полицентризъм. Характерно за този пространствен
модел е интензивното развитие на столицата, съпроводено с развитието на следващите 8
големи града от 2-ро пиво, и 26 средно големи града от 3-то ниво, както и стабилизирането на
достатъчно голям брой центрове (32) от 4-то ниво, подчерта арх. Троева.
Икономическото развитие следва пространственото структуриране на територията и
предложения полицентричен модел с неговите центрове и оси на развитие, мобилизира
ресурсите, съобразно потенциала им и изискванията за постигане на социално сближаване и
екологична устойчивост, като създава конкурентоспособни икономически активни зони.
Първият знаков проект на държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите
технологии и приложната наука, е "София тех парк". Въпреки че не съм привърженик на
концентрирането на бизнеса само в големите градове и предимно в столицата, изборът на
София като първа стъпка за такъв проект е най-удачен, тъй като тук е налице необходимата
концентрация на учебни заведения, наука и млади иновативни предприемачи, заяви арх. Елица
Панайотова, изпълнителен директор на "София тех парк" ЕАД. Фокусът на парка ще бъдат
информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелената енергия.
Обсъжда се и създаването на втори високотехнологичен център в Пловдив, който ще е с
насоченост в сферата на агроиндустрията и хранителните технологии.
Дългосрочно технопарковете ще подпомогнат създаването на икономика на знанието.
В "София тех парк" ще бъде изграден бизнес инкубатор, в който научноизследователските
пробиви, с менторство от бизнеса, ще създават продукти и технологии, от които ще печелят
всички, посочи арх. Панайотова. Съвместно с Техническия университет, Софийския
университет "Св. Климент Охридски", Медицинския университет, Българската академия на
науките и бизнес клъстъри предстои да бъдат изградени изследователски лаборатории по
информационни и комуникационни технологии, природни науки и биотехнологии и енергийни
системи.
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Резюме: Национална концепция за пространствено развитие на България ще подпомогне
правилното насочване на средствата в следващия програмен период към зони с натрупани
диспропорции, но и към такива с неизползван потенциал, с което се цели постигне на кохезия и
преодоляване на дисбаланса в развитието на отделните региони на страната. Това заяви проф.
д-р арх. Веселина Троева, изп. директор на НЦТР, под чието ръководство беше изработен
средносрочният стратегически документ за устройство и развитие на националната територия в
следващите 12 години. Въпреки демографското свиване продължава концентриране на
намалялото население в сравнително малък брой урбанистични центрове, а именно София,
Варна, Пловдив, Бургас. Общата тенденция, заложена в концепцията, е стимулиране на
развитието от моноцентризъм към умерен полицентризъм. Характерно за този пространствен
модел е интензивното развитие на столицата, съпроводено с развитието на следващите 8
големи града от 2-ро пиво, и 26 средно големи града от 3-то ниво, както и стабилизирането на
достатъчно голям брой центрове (32) от 4-то ниво, подчерта арх. Троева.
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"Радващото е, че вече има заявен интерес за включване в проекта от български и
международни високотехнологични и ИТ компании. В момента се подготвят за обявяване
обществени
поръчки
за
организация
на
събития,
финансирани
по
ОП
"Конкурентоспособност", обяви арх. Панайотова. По този начин технологичният парк започва
своето виртуално съществуване чрез подпомагане на предприемачеството и иновациите преди
изграждането на физическата среда, в рамките на предоставения от Министерството на
отбраната терен на 4-ти км.
Зона за индустриален растеж край река Дунав
Икономиката на Русе се крепи върху индустриалното производство, транспорта и логистиката и
логично това са браншовете, които са поставени като акцент в зоната с потенциал за
икономическо развитие на изготвяния интегриран план за градско възстановяване и развитие
на дунавския град, посочи арх. Симеон Рангелов, главен архитект на община Русе. Спряхме са
на територия, която чисто географски е стратегическа: в близост с трансевроиейски коридори
VII и IX, Дунав мост 1 и с главни пътища по направления Варна, София и Силистра, налице са и
три железопътни гари, товарно пристанище от национално значение Русе-изток. В съседство са
разположени новата пречиствателна станция за отпадъчни води, добре функционираща
свободна икономическа зона.
На част от терена на новата зона за икономически растеж е разположен Русенският
индустриален парк, в който работят два големи производителя на авточасти - "Монтюпе" и
"Керос", логистичен парк, изгражда се завод за топло поцинковане, а съвсем скоро предстои да
стартира и реализацията на мащабен комбинат за авточасти на "Витте аутомотив", посочи арх.
Рангелов. По думите му въпреки наличната транспортна и инженерна инфраструктура ще се
търсят свежи инвестиции за подобряване на нейните потенциални възможности и достъпност,
включително и изграждане на скоростна градска железница. Тези дни са водени и разговори с
община Гюргево за обвързване па двата града с железен път над река Дунав. В зоната се
предвижда разполагане на три знакови обекта - бъдещият интермодален терминал, който е
един от приоритетните в новата ОП "Транспорт", високотехнологичен парк съвместно с
Русенския университет и Център за креативни индустрии.
Първият технологичен център за развитие на безизкопните технологии не само в региона, но и
в ЕС, се създава с европейско финансиране от фирма "Строителна механизация" АД, община
Казанлък и УАСГ на територията на Професионалната гимназия по механотехника в гр.
Казанлък. Подобни центрове (но с изразена академична, а не практическа насоченост)
съществуват само в Arizona State University и Luisiana Tech University в САЩ, съобщи инж.
Атанас Бързев, директор на дирекция "Водна инфраструктура" в СМ - Казанлък. На територията
на центъра ще се изгради опитен полигон, на който ще могат да се демонстрират "на живо"
технологичните етапи на иновативните безизкопни технологии за рехабилитация на ВиК мрежи,
да се експериментират нови материали, машини и технологии. Лабораторията към центъра ще
служи за определяне на свойствата на използваните за рехабилитация материали, за контрол
на качеството на извършени извън територията на центъра рехабилитации, за оценка на
резултатите от експерименти с нови материали, машини и технологии.
Центърът ще организира обучения за студенти и млади професионалисти от водния сектор,
специалисти от общини и водни оператори, фирми изпълнители, както и специализирани
обучения по проектиране на безизкопни рехабилитации по различни технологии, на добри
практики за оценка на качеството на изпълнение на рехабилитации и др.
Арх. Лупо Галуци, представител на българско-италианския консорциум Climb, работещ в
сферата на устройственото планиране, архитектурното проектиране, инфраструктурното
инженерство и ICT. "Много е важно в процеса на стратегическото планиране на градовете и
развитието на значими територии в тях да участва активно гражданското общество. Той даде
като пример за добра практика проекта "Флоренция - 100 места", при който публичната
администрация запознава на място своите граждани с идеите и вижданията си за развитие и
ревитализация на важни градски територии, след което всички мнения и предложения се качват
на уебстраницата па общината. За 300-хилядния италиански град близо 10 000 жители са
участвали в обсъждането па градоустройствения план, което оказа много положителен ефект
върху неговото изготвяне.

11

Дата: 29.04.2013
Източник: в. Труд
Страница: 18
Брой думи: 1375

Заглавие: Драгомир Стойнев, кандидат-депутат от БСП: БСП ще освободи бизнеса от
държавна зависимост
Подзаглавие:
Автор: Здравка АНДОНОВА
Текст: - Г-н Стойнев, Бойко Борисов обвини БСП, че го подслушва!
- Бесен съм, че темите на кампанията стигнаха до флашки и подслушване в тоалетната. ГЕРБ
се спаси от дебата за сринатата икономика и размазващата бедност. Сценката за добрия Бойко
и лошите, които са и свои, и чужди, е срамна и унизителна. Борисов има проблем и го осъзнава
- в тази помия и той, и Цветан Цветанов, и Мирослав Найденов са еднакво изцапани. Атакува
БСП, за да извади напрежението от собствените си редици. Проблемът обаче е в тоталния
срив на държавността, в удара срещу образа на България.
- Борисов продължава да подкрепя Цветан Цветанов въпреки твърденията на Мирослав
Найденов, че вицепремиерът е подслушвал всички министри. Какъв знак е това?
- Масовото слушане е само върхът на айсберга: ако слезете надолу, ще видите как една партия
е превзела държава. Няма демокрация - в България има полицейска власт и държавата е
подчинена на една партия. Основни системи в страната са или окупирани, или блокирани от
ГЕРБ. Говоря за сигурността чрез МВР, за данъчната система чрез НАП, социалната система е
напълно задушена, икономически живот няма, общините са буквално без въздух. Така че
подкрепяйки засега Цветанов, Борисов се опитва да крепи тази порочна конструкция на ГЕРБ,
която го държеше на власт, за да се върне пак чрез нея. И това е най-страшният знак.
- Мислите ли, че скандалът с незаконното подслушване ще помогне на БСП да спечели
изборите?
- Този скандал е вреден, но обществото е длъжно да знае цялата истина. Защото
отвратителните разкрития за Биг Брадъра в държавата имат връзка и със срива в икономиката
и с ръста на бедността. Всичко това още повече отвращава хората от политиката. БСП в тази
ситуация предлага връщане към правилата. Допускали сме грешки като партия, но винаги сме
се отнасяли с респект към държавността. Има правила, които е опасно един политик да
прегази, а Борисов го направи. Интересно ми е как ще реагира сега европейското семейство на
ГЕРБ. Познавайки начина на мислене на членовете на всички партии в Европарламента,
смятам, че са в шок от случващото се. БСП ще спечели не заради скандала, а заради
програмата си.
- Въпреки че сте заложили редица мерки за повишане на доходите на хората в нея, ГЕРБ
продължава да ви бие според социологическите проучвания. Как си обяснявате това, при
положение че Борисов сдаде властта заради протести, провокирани от бедността на хората?
- Моите уважения към социолозите, но в тези избори те трябва да отчитат и фактора "страх".
Вие знаете ли какво е това натиск? Повече от месец съм в Хасковско,
срещам се с всякакви хора. които са заплашвани, уволнявани, предупреждавани, на които им е
напомняно, че могат да загубят позиции, бизнес, работно място, сергия на пазара, възможности
за бъдещо финансиране, да им дойдат на гости данъчните... Ако не си с ГЕРБ, проблемите ти
са гарантирани. Имам информация от общини в Хасковско, че парите на хората по временна
заетост се бавят с посланието: "Ще видим как ще гласувате и тогава ще плащаме". Ето такава
кампания от "врата на врата" води опонентът. Част от нея са и хора от държавната
администрация, кметове. На това поле ние с ГЕРБ няма как да се конкурираме.
- Предизборно обещавате индексиране на пенсиите по швейцарското правило, увеличение на
минималната работна заплата, по-високи майчински - все мерки, които изискват много пари в
бюджета. От къде ще ги вземете?
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Резюме: - Г-н Стойнев, Бойко Борисов обвини БСП, че го подслушва!
- Бесен съм, че темите на кампанията стигнаха до флашки и подслушване в тоалетната. ГЕРБ
се спаси от дебата за сринатата икономика и размазващата бедност. Сценката за добрия Бойко
и лошите, които са и свои, и чужди, е срамна и унизителна. Борисов има проблем и го осъзнава
- в тази помия и той, и Цветан Цветанов, и Мирослав Найденов са еднакво изцапани. Атакува
БСП, за да извади напрежението от собствените си редици. Проблемът обаче е в тоталния
срив на държавността, в удара срещу образа на България.
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- Пари в държавата има, но отиват не където трябва. ГЕРБ трябва да отговори на въпросите:
защо корупцията в държавната администрация стига до 30-40%, защо не бяха запушени
контрабандните канали и колко загуби държавният бюджет от това, защо 100 млн. лв.
отидоха официално за подслушване, а не за социална политика. Бюджетът няма да се продъни
от парите за социални мерки. Той е ощетен с милиарди заради отказа на държавата да запуши
дупките.
- От ГЕРБ обаче твърдят, че вие предлагате увеличение на доходите на хората чрез
преразпределение на парите в бюджета. Така ли е?
- Икономиката, социалната система и доходите са вързани. Елементарно е обяснението, че ние
вземаме от изтънелия бюджет, за да увеличаваме пенсии и заплати. БСП има много конкретна
програма как да възстанови икономиката, за да могат да бъдат гарантирани доходите и
социалните плащания. Най-спешната мярка е държавата да престане да получава безлихвено
финансиране от бизнеса. Дължимото на фирмите трябва да бъде плащано в рамките на 30 дни,
каквито са и европейските правила. Огромните забавяния често са причина за фалити и за нови
попълнения в армията от безработни. Тук е и проблемът със задържане на ДДС - повече от
3000 фирми в България имат да получават над 364 млн. лв. от държавата от ДДС към края на
февруари. Задълженията на общините към бизнеса пък са близо 174 млн. лв.
- Казвате, че бюджетът няма да се продъни от социални мерки, но при въвеждане на
прогресивния данък, който обещавате, се очаква приходите да паднат с около 350 млн. лв. Как
ще компенсирате това?
- Тези пари няма да изчезнат. Вместо в бюджета те ще останат у хората, а от
там в икономиката. Тази мярка ще насърчи потреблението. Близо 1 000 000 души, които вземат
минимална работна заплата, няма да плащат данък върху дохода си. Тези пари ще останат в
семейния им бюджет, а после ще отидат в магазина, за други услуги и ще са един от
инструментите за съживяване на малкия бизнес.
- Как ще разкриете 250 000 нови работни места, които обещавате? Това временна заетост ли
е?
- Това са реални работни места. Преценили сме, че можем да постигаме 1,9% ръст на
заетостта годишно, което е 250 000 работни места до края на мандата. Те няма да дойдат по
програми, както обещават ГЕРБ, а ще са резултат от реалната икономика. Близо 300 000
фирми фалираха в последните 4 години, част от тях ще бъдат възстановени чрез държавна
политика и подкрепа. Аз съм един от авторите на идеята за увеличаване на капитала на
Българската банка за развитие с 500 млн. лв. Те са недостатъчни в сегашната ситуация, така че
ще увеличим капитала допълнително и ще променим правилата, за да може малкият и
средният бизнес да работят директно с банката. Очакванията ми са в сектора чрез тази
финансова инжекция да бъде привлечен допълнителен ресурс от 2-3 млрд. лв. основно от
европейски и частни източници. Виждам, че моят опонент в Хасковско Делян Добрев представя
оперативна програма "Конкурентоспособност" като основен акцент в програмата на ГЕРБ.
Само че тази програма не е на ГЕРБ. Това са европейски средства, които за съжаление те не
успяха да овладеят, фонд "Джереми" бе създаден, но не работи и бизнесът не е усетил тези
пари. Така че - да, има един ресурс в размер на 260 млн. евро за малък и среден бизнес, но
трябва и да се осигурят условия той да заработи.
- Говорите за съживяване на икономиката, а в същото време стимулирате младите майки да си
останат вкъщи по-дълго вместо да се върнат по-бързо на работа. Не е ли по-добре да
инвестирате в ясли вместо да обещавате увеличение на майчинските за отглеждане на деца от
1 до 2 години? В развитие страни майчинството е средно 6 месеца.
- Ние стимулираме раждаемостта, а не седенето на жените вкъщи. И тези мерки не са само
защото сме социална партия. Топим се като нация! Ако продължаваме в същия темп след 20
години ще останем около 4,5 милиона, а светът ще наближи 9,5 млрд. население според
доклада на ООН. Тогава какъв фактор ще сме? Каква икономика ще правим? А иначе ви
уверявам, че ако младите жени имат работа, те няма да стоят вкъщи. Пак казвам - ключът е в
икономиката.
- Като едно от младите лица в листите на БСП какви амбиции имате?
- Моята сила е в парламента и в работата в избирателния ми район. Искам да правя качествени
закони. Често съм чувал, че съм много детайлен, че влизам надълбоко в цифрите, че
политиците трябвало да говорят на едро. Създаването на един закон обаче е отговорен труд,
нагледах се на закони писани на коляно и пускани по бързата писта в миналия парламент.
Роден е през 1976 г. в Триполи, Либия
Икономист, завършил е Сорбоната и френското училище за висши кадри и политици ENA.
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През 2006 и 2007 г. е съавтор на годишния икономически доклад на президента {2002-2012)
Георги Първанов.
Депутат от " Коалиция за България" в 41-вото народно събрание.
Водач на червената листа в Хасково.
Владее английски, френски и руски език. Женен, с две деца
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Дата: 29.04.2013
Източник: в. България днес
Страница: 2
Брой думи: 51
Резюме: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес.
Така се похвали в събота министърът на икономиката Асен Василев. Две трети от средствата
пък са от нисколихвени кредити по финансовия инструмент "Джереми".
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Заглавие: Кабинетът даде 200 милиона на бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес. Така
се похвали в събота министърът на икономиката Асен Василев. Две трети от средствата пък са
от нисколихвени кредити по финансовия инструмент "Джереми". Василев заяви още, че
ведомството му трябва да се раздели на две -икономическо и енергийно министерство.
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Регионални печатни медии
Дата: 29.04.2013
Източник: в. Твоят ден, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово
Страница: 4
Брой думи: 454

Заглавие: Ивайло Московски, трети в листата на ГЕРБ в Плевен: Аз съм плевенчанин и
винаги ще остана такъв
Подзаглавие:
Автор:
Текст: - Г-н Московски, като министър в правителството на ГЕРБ и кандидат за народен
представител какво е отношението ви към Плевен и региона?
- Аз съм плевенчанин и винаги ще остана такъв. Както знаете, роден съм в Плевен и съм
израснал тук. Завършил съм Математическата гимназия и вече като студент се преместих в
София. Важно за Плевен и за мен като плевенчанин е извеждането на Северна България като
приоритет през новия мандат на ГЕРБ и концентриране на усилията ни и на всички програми в
този регион. Процесите вече са стартирани. Голям наш успех е включването на магистрала
"Хемус" в трансевропейската транспортна схема. До този момент никой не бе направил нищо,
за да осигури средства за най-важната пътна артерия за Северна България. Ние от
министерството на транспорта вложихме 2 г. усилия, за да убедим Брюксел, че "Хемус" трябва
да е част от трансевропейската транспортна мрежа. Успяхме през нашия мандат да направим
така, че на 1 януари 2014 г. да започне изграждането й с европейски средства.
- Извън магистралите какво още предстои на Плевен?
- По отношение развитието на Плевенски регион мога да изредя редица проекти, свързани с
Дунавската стратегия, в сферата на екологията, по подобряване на корабоплаването, речна
информационна система за регулиране на корабния трафик, политика по отношение
концесиониране на пристанищата, гарантиране инвестициите от частния бизнес. Конкретно за
Плевен - успяхме да го включим в национален проект за цялостно подновяване тролейбусните
превози и това ще бъде факт да края на годината. 40 нови тролейбуси ще обслужват
плевенчани. Стартира и изграждане на мултифункционална спортна зала в Плевен. Важното е,
че са в ход сериозни проекти в Плевен, като водния цикъл за над 120 милиона лева. Срещнах
се и с доста фирми в региона, инвестирали в нови производства средства, получени по
"Конкурентоспособност".
- Защо досега това не е било направено и регионът ни изостана в сравнение с Южна България?
- Още в първите 2 г. като министър търсих многократно тогавашния кмет Зеленогорски с
предложения да кандидатства с проекти, които да докарат пари в Плевен, но той предпочете да
тегли кредит, дълг, който се плаща от нашите данъци. Всички сме заинтересовани да се
подобрят условията за живот в нашия град. Искаме доверието на хората, защото не даваме
празни обещания, а това, което сме направили, може реално да се използва. 32 млрд. лева от
ЕС договори правителството на ГЕРБ за периода 2014 г.-2020 г. и те ще се отразят на
развитието на Плевен.
- Какво ще посъветвате младежите, които отправят поглед към София като по-добро място за
живот?
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Резюме: - Г-н Московски, като министър в правителството на ГЕРБ и кандидат за народен
представител какво е отношението ви към Плевен и региона?
- Аз съм плевенчанин и винаги ще остана такъв. Както знаете, роден съм в Плевен и съм
израснал тук. Завършил съм Математическата гимназия и вече като студент се преместих в
София. Важно за Плевен и за мен като плевенчанин е извеждането на Северна България като
приоритет през новия мандат на ГЕРБ и концентриране на усилията ни и на всички програми в
този регион. Процесите вече са стартирани. Голям наш успех е включването на магистрала
"Хемус" в трансевропейската транспортна схема. До този момент никой не бе направил нищо,
за да осигури средства за най-важната пътна артерия за Северна България. Ние от
министерството на транспорта вложихме 2 г. усилия, за да убедим Брюксел, че "Хемус" трябва
да е част от трансевропейската транспортна мрежа. Успяхме през нашия мандат да направим
така, че на 1 януари 2014 г. да започне изграждането й с европейски средства.
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- Там, където ГЕРБ управлява повече от един мандат, като София - резултатите са налице и
градът е станал привлекателно място за живот. Важно е младите да знаят, че до година-две
нещата ще започнат да се случват и в Плевен.
29.04.2013 г.
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Периодични печатни издания
Дата: 29.04.2013
Източник: сп. Forbes
Страница: 46
Брой думи: 376

Заглавие: ВЛАДИСЛАВА ПАНАЙОТОВА, РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
В МКБ ЮНИОНБАНК: Факторингът е ключ за по-ефектиВно управление на фирмените
Вземания
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Все още съществуват неизползвани възможности в България в областта на
европейските програми и факторинга. В годините на икономическа криза е добре да се
използват докрай всички резерви за оптимизация на бизнеса, за да се повиши ефективността
на фирмите. Това бяха едни от изводите по Време на информационните срещи с клиенти, които
МКБ Юнионбанк проведе през последните два месеца в различни градове в страната,
факторингът е една от предлаганите банкови услуги от МКБ Юнионбанк с голям потенциал в
управление на вземанията, като Възможностите й не се използват в пълна степен от
корпоративните клиенти у нас. Така например Все по-често фирмите договарят отложено
плащане при продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги както на вътрешния пазар,
така и на международните пазари. С ползването на факторинг услугата банката предоставя на
корпоративните си клиенти финансиране, администриране и събиране на Вземанията с
отложено плащане, както и поемане на кредитния риск от неплащане от купувачите,,.
МКБ Юнионбанк предлага вътрешен и международен факторинг, както и кредитирането срещу
очаквани субсидии за площи и за животни. Представителите на бизнеса имаха възможността
да се запознаят с услугите на банката в подкрепа изпълнението на проекти по програми на ЕС и
различните варианти за финансиране. През 2013 г. на особено внимание ще се "радват" отново
Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма "Конкурентоспособност",
особено схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика". По Оперативна програма
"Конкурентоспособност" до края на октомври 2013 г. ще се приемат проекти за енергийна
ефективност на предприятията от повечето сектори на икономиката, с изключение на
земеделието. По тази схема процесът за изпълнение на проекти е нов - пилотен за страната,
като повечето дейности се изпълняват преди одобрението на проектите от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
Нашите специалисти съветват фирмите, които имат интерес по програмата, да започнат още
сега подготовка на своя проект, за да имат възможност да получат одобрение на безвъзмездна
помощ до края на октомври. Субсидията е между 30-50% от инвестициите, а те от своя страна
освен типичните мерки за подобряване на енергийната ефективност като поставяне на
изолация на сгради и подмяна на дограма, допускат закупуване на ново оборудване и машини
за текущата дейност, дори за производство на нов вид продукт. МКБ Юнионбанк е една от
шестте банки-партньори по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" и издава
документи за участие в програмата.
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Резюме: Все още съществуват неизползвани възможности в България в областта на
европейските програми и факторинга. В годините на икономическа криза е добре да се
използват докрай всички резерви за оптимизация на бизнеса, за да се повиши ефективността
на фирмите. Това бяха едни от изводите по Време на информационните срещи с клиенти, които
МКБ Юнионбанк проведе през последните два месеца в различни градове в страната,
факторингът е една от предлаганите банкови услуги от МКБ Юнионбанк с голям потенциал в
управление на вземанията, като Възможностите й не се използват в пълна степен от
корпоративните клиенти у нас. Така например Все по-често фирмите договарят отложено
плащане при продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги както на вътрешния пазар,
така и на международните пазари. С ползването на факторинг услугата банката предоставя на
корпоративните си клиенти финансиране, администриране и събиране на Вземанията с
отложено плащане, както и поемане на кредитния риск от неплащане от купувачите,,.
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Дата: 29.04.2013
Източник: сп. Forbes
Страница: 92,93
Брой думи: 1002

Заглавие: Преди стартъпа
Подзаглавие: Крие Ке Сихай е установил се в София номад, който иска да даде на толкова
модната стартъп сиена в града нещото, което й липсва - основа
Автор: Веселин ДИМИТРОВ
Текст: Първият опит на Крие Ке Сихай (46) да се добере до София е неуспешен. През 1987 г.
младият англичанин обикаля из Европа, но в случая с България пътуването му се ограничава
до пътищата - той получава само транзитна виза и вижда София от Околовръстното шосе.
25 години по-късно, след като е обиколил над 50 страни и е живял в осем от тях, номадът все
пак се озовава в София. В промеждутъка от време е работил всевъзможни неща - от посредник
при наемането на английски строителни работници в Берлин, през учител по предприемачество
до организатор на TEDxMonga в Тайпе - столицата на Тайван.
С оглед на "странния" му живот (така казвали приятелите му, той не е напълно съгласен) е
учудващо, че Ке Сихай се задържа в Тайван цели 10 години. Там той работи "какво ли не" и е
"напълно свободен да прави каквото си поиска".
"В Тайван е като в България - казва той, - Всеки иска да има по-добър живот, да печели повече
пари, да е свободен да следва страстите си." Това обяснява защо Ке Сихай взима виза като
преподавател по английски, но с времето се превръща в бизнес учител, коуч за предприемачи,
мениджъри и компании.
През 2012 г. той решава да се Върне В ЕВропа, стига до Гърция, не е очароВан и се озовава В
София. "Защо не? Нещо ново...", казва Ке Сихай. Той бързо навлиза в стартъп средата на
града. Даже още преди да се установи тук. кандидатства със свой стартиращ проект пред един
от двата български фонда за рискови инвестиции с финансиране от JEREMIE. Именно след
като проектът му не е одобрен, той тръгва към България, за да се срещне с взелите решението
и да ги убеди лично, че са сгрешили. (Не успява да ги убеди.)
От края на 2012 г. е базиран в София и оттогава е зает с изграждането на мрежа от контакти, но
също така продължава да работи по своя проект. Той вече е подкрепен от The RSA в Лондон
(Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce), организация, която
търси "иноВатиВни практически решения на днешните социални предизвикателства".
Крие Ке Сихай не иска да обобщи накратко целите на идеята си. "Аз не харесвам кратките
презентации - казва той, - това е обида за предприемача. Ти праВиш нещо комплексно, което
не може да се обясни кратко. Но моята идея може да промени жиВота на поне един милиард
души, като даде смислено увеличение на благосъстоянието им."
Точно този вид убеденост според него липсва на българската стартъп сцена. Наскоро той бил
на събитие за презентационни умения. Там всички от близо 20 присъстващи вдигнали ръка на
въпроса му: "Кой от вас иска да вземе финансиране от фонд за рискови инвестиции?". На
последвалия въпрос: "Кой от вас иска да промени света?", вгигнали ръка двама-трима.
"Да правиш стартъп в София, в момента е много модерно, но не е продуктивно", казва Крие Ке
Сихай. За него често фундаменталните знания за процеса, който предшества презентацията на
потенциалния бизнес, липсват. "Всеки иска просто да намери ключа към парите, някоя голяма
организация да го подкрепи. Стана ми ясно, че в България е нужно разбиране за процеса, който
предшестВа презентацията на потенциалния бизнес".
ТоВа ражда идеята на Крие Ке Сихай да напраВи събитието Startup Skill Check, което В края на
април се проВеде В софийския betahaus. С основата на общо работно пространстВо (т.нар.
coworking space) В последната година betahaus се преВърна В място за много събития и едно
от средищата на стартъп сцената В града.
От betahaus описват Startup skill check като стъпката преди Startup Weekend. Startup Weekend е
глобално събитие, което се провежда и В България и даВа шанс на екипи да предстаВят и
стартират бизнес В рамките на 54 часа. "Въпросът обаче е, че преди да стигнеш до тази фаза,
е добре да знаеш дали Въобще можеш да стартираш бизнес", казва Ангел Спасов от betahaus.

Медиен мониторинг | 4/29/2013

Резюме: Първият опит на Крие Ке Сихай (46) да се добере до София е неуспешен. През 1987 г.
младият англичанин обикаля из Европа, но в случая с България пътуването му се ограничава
до пътищата - той получава само транзитна виза и вижда София от Околовръстното шосе.
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Тук насреща идва Startup Skill Check, който се провежда в рамките на ден. Идеята събира
стартъп ентусиасти без значение от опит и възраст. "Сухата тренировка" дава шанс на всеки да
изпробва, доколко му се отдават дейности като брейнсторминг, брандиране, планиране на
финанси, презентиране и инвестиране. "Стартирахме това в Тайван - идеята е да натиснеш
хората да направят много за малко време", казва Крие Ке Сихай.
"Startup Weekend-a е плашещ за някои хора, които не знаят откъде да започнат. За Startup Skill
Check развихме процес, който хората да следват. В края на деня на неговата база представяш
малък бизнес план с хора, които никога не си срещал." Така участниците В събитието могат да
разберат дали Въобще искат да са предприемачи или кои са качествата, които да разбият, за
да постигнат целите си.
"ТоВа е изцяло образователно събитие, коучинг", казва Крие Ке Сихай. За няколко месеца в
България той вижда, че ситуацията на малкия или стартиращия бизнес тук много прилича на
тази в Азия. "Продажбите са свързани с намаляване на цената, дори и да имаш най-добрия
продукт. Няма вяра в продукта, самочувствие и страст. На пазара хората, които ми продават
домати, унило ме молят да си куля домат. В Италия продавачите крещят колко фантастичен е
доматът им и така вдигат цената му.
Паралелно с организирането на "малки събития", с които да среща нови хора, Крие Ке Сихай
ще търси В София и клиенти за консултантския си бизнес. Той би искал да превърне Startup
Skill Check в редовно събитие, а в смелите му мечти то стаВа глобално. "Моята фантазия за
програмата е да предложи стойност за потенциални предприемачи. Учим ги да Взимат подобри решения, за да намалят риска от провал. Искаме да ги окуражим да опитВат".
Последното е ключово за философията на номада, който смята, че всеки е роден предприемач
и артист, но с течение на годините качествата се отмиват. Ке Сихай обаче е скептичен към
бизнес модела на компании и фондове, които инвестират в стартиращи фирми. "Това е
експеримент, защото само две-три сделки изплащат всички останали, за които не чуваме
нищо." Въпреки това той насърчава младите хора с "идеи и енергия" при Възможност да се
Възползват и да се учат с "чужди пари". "Така печелиш дори и да се провалиш".
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Интернет издания и блогове
Дата: 28.04.2013
Източник: www.expert.bg
Връзка: http://news.expert.bg/n422943
Брой думи: 391
Резюме: Фирмите са получили над 200 милиона лева от началото на мандата на служебното
правителство. Това каза 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:
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Заглавие: Служебното правителство дало над 200 млн лева на фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фирмите са получили над 200 милиона лева от началото на мандата на служебното
правителство. Това каза 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.
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Дата: 28.04.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13759634
Брой думи: 98
Резюме: Фирмите са получили над 200 милиона лева от началото на мандата на служебното
правителство. Това каза 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:
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Заглавие: Служебното правителство дало над 200 млн лева на фирми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фирмите са получили над 200 милиона лева от началото на мандата на служебното
правителство. Това каза 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.
Expert.bg
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Дата: 28.04.2013
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/izbori_2013novini/vodachat_na_lider_v_kyustendil_napravi_parva_kopka_na_zavod_za_betonovi_blokcheta186183.html
Брой думи: 372
Резюме: Кюстендил. 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.
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Заглавие: Водачът на ЛИДЕР в Кюстендил направи първа копка на завод за бетонови
блокчета
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кюстендил. 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.
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Дата: 28.04.2013
Източник: www.klassa.bg
Връзка:
http://www.klassa.bg/News/Read/article/229926_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0
%B1%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE+200+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D
0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5
Брой думи: 395

Заглавие: Служебното правителство е платило 200 млн. лв. на фирмите
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.
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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. 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,
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Дата: 28.04.2013
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=382686
Брой думи: 142
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.
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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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Заглавие: Финансова инжекция от над 200 млн. лв. са получили българските фирми
Подзаглавие: От тях 150 млн. лв. са били отпуснати като нисколихвени кредити по финансовия
инструмент "Jeremie"
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", пише в. "Монитор". 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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