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Медиен мониторинг – обобщение
30.4.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
43

вестници, от които:

7

- национални

5

- регионални

2



периодични издания

0



интернет издания и блогове

36



Общо за деня

43
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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: 30.04.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 59
Резюме: свързани с изпълнението на проекти по програма "Конкурентоспособност", ще се
признават за допустими, предвиждат промени в постановление, което определя правилата за
разходите по програмата. Документът ще бъде одобрен на днешното заседание на
Министерския съвет.

Медиен мониторинг | 4/30/2013

Заглавие: Таксите за технически услуги,
Подзаглавие:
Автор:
Текст: свързани с изпълнението на проекти по програма "Конкурентоспособност", ще се
признават за допустими, предвиждат промени в постановление, което определя правилата за
разходите по програмата. Документът ще бъде одобрен на днешното заседание на
Министерския съвет. Основната промяна предвижда да станат допустими направените от
кандидатите разходи за такси като тези за издаване на скица, разрешение за строеж, основен
ремонт и др.

7

Дата: 30.04.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 2
Брой думи: 73
Резюме: Инвеститорите с одобрен проект по оперативна програма "Конкурентоспособност"
могат да искат възстановяване на направени разходи за издаване на строителни книжа.
Облекчението ще бъде гласувано от служебното правителство на редовното му заседание в
сряда, става ясно от дневния ред.
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Заглавие: ***
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Инвеститорите с одобрен проект по оперативна програма "Конкурентоспособност"
могат да искат възстановяване на направени разходи за издаване на строителни книжа.
Облекчението ще бъде гласувано от служебното правителство на редовното му заседание в
сряда, става ясно от дневния ред. Допустими разходи по програмата стават таксите за
издаване на скица, за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради, както и други дължими такси по Закона за местните данъци и такси.
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Дата: 30.04.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 14,15
Брой думи: 1450

Заглавие: Пламен Бобоков, председател на управителния съвет на "Приста ойл
холдинг": Проучваме Африка за инвестиции
Подзаглавие:
Автор: Калина Горанова
Текст: "Приста ойл груп" е холдингова структура, като най-общо бизнесите й се делят на две акумулаторен бизнес в лицето на "Монбат" и маслен бизнес, в който влизат "Приста ойл" и
дъщерни компании в редица държави. Част от холдинга е "Стар ойл", една от най-големите
търговски компании в Средиземноморието за базови масла, суровини и материали, базирана в
Холандия. "Приста ойл" е една от най-експортно ориентираните български компании. За
последните 13 години българската компания е развила бизнес отношения в над 20 държави от
региона, като пазарното й присъствие в отделните страни е в рамките между 5 и 55%.
Последната инвестиция на "Приста ойл" е в Унгария. Разкажете повече за унгарския бизнес?
Покупката на завода в Унгария Bogdany Petrol беше част от стратегията на компанията за
диверсификация на производството, базирано на относително сходни суровини, тъй като и в
Bogdany се ползват почти същите продукти, каквито и в масленото производство. Това е една
много специализирана компания, която произвежда вазелини, емулсии, специални продукти
като масла за оптични кабели, стандартни кабели, прави различни видове восъци за
хранително-вкусова промишленост, за индустриални цели и т.н. Това е интересна ниша с
големи възможности за развитие. Компанията за миналата година е достигнала 30 млн. евро
продажби. Тази година очакваме ръст с около 10% вследствие на инвестицията ни. В него са
вложени 1.7 млн. евро, от които 500 хил. евро са по европейска програма, която се
кофинансира от Европейска съюз и от правителството на Унгария. Всяка помощ за бизнеса,
било от Европейския съюз, било от правителството на дадена държава, е добре дошла, защото
е подкрепа в този труден момент, прави инвестицията по-ефективна и по-бързо възвръщаема.
Къде се кандидатства по-лесно за еврофинансиране - в Унгария или в България?
В Унгария беше изключително безпроблемно. Никой не ни е поискал комисиони например.
Доколкото си спомням, тук валяха всякакви "атрактивни" предложения, когато ние участвахме
по програмата "Конкурентоспособност". И нашата компания не беше класирана, защото
сметнаха, че не сме достойни за нея. В Унгария стана много по-лесно, отколкото в България,
без дори да го усетим. Просто си направихме програмата, кандидатствахме, явихме се,
одобриха ни, спечелихме определените точки, класираха ни, подписахме договора и започна
финансирането, както би трябвало да бъде във всяка нормална европейска държава.
На какъв етап са другите ви инвестиционни проекти в чужбина?
Навсякъде всичко се движи по план с изключение на Украйна. За съжаление там процесът се
бави, защото, за да извършим инвестицията, е необходима съответната законодателна
промяна. Тази промяна е свързана с условията за събиране на отработените масла. Няма как
да строиш рафинерия за рерафиниране на стойност близо 30 милиона долара в държава, в
която няма законодателство, което да урежда по съвременен европейски начин събирането на
отработените масла. Не можеш да инвестираш в завод, ако нямаш суровината, която да
ползваш, а тя е специфична и изисква съдействието на държавата и съответното
законодателство. В крайна сметка това не е просто бизнес, а реална грижа за опазване на
околната среда и здравето на гражданите.
Защо сте си избрали Украйна?
Няма да крия, че имам особено отношение и слабост към Украйна. Ние от години работим там
и съм уверен, че това е държава с огромен потенциал, който тепърва ще се развива. Да не
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Резюме: "Приста ойл груп" е холдингова структура, като най-общо бизнесите й се делят на две
- акумулаторен бизнес в лицето на "Монбат" и маслен бизнес, в който влизат "Приста ойл" и
дъщерни компании в редица държави. Част от холдинга е "Стар ойл", една от най-големите
търговски компании в Средиземноморието за базови масла, суровини и материали, базирана в
Холандия. "Приста ойл" е една от най-експортно ориентираните български компании. За
последните 13 години българската компания е развила бизнес отношения в над 20 държави от
региона, като пазарното й присъствие в отделните страни е в рамките между 5 и 55%.
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говорим, че по ред причини считам, че това е и една от държавите, с които България следва да
развива стратегически отношения.
Бихте ли преместили завода другаде?
Да, имаме подобна готовност. Засега ще изчакаме. Между другото доста бързо напредва и в
момента се строи аналогичният ни проект в Узбекистан. До края на годината ще го открием.
Ние имаме проекти и за Русия, Турция, Казахстан и за още две държави. В момента обсъждаме
един нов регион, където може да влезем със същия проект. Така че от украинското
правителство зависи дали ще има такъв завод, или няма да има. Ние имаме готовност финансова, технологична, всякаква. Ако искат да има, ще има, и обратното. Тук е моментът
още веднъж да уточня, че когато става дума за преработване на отработени масла, компанията
е Prista Recycling. Тази компания не е корпоративно обвързана с "Приста ойл груп", макар да
има свързаност по линия на акционерите.
А обмисляте ли нови, неспоменавани досега инвестиционни проекти?
Скоро ще имаме новини. Подписали сме два договора, за които ще дадем повече информация,
когато са финализирани сделките. Те са предварително подписани и са свързани с основния ни
бизнес - маслата. Единственият детайл, който мога да уточня, е, че става въпрос за покупка на
компании и търговски договори.
В страната или в чужбина?
В чужбина. В страната отдавна няма какво да купим в нашия бизнес. Затова от 2000 г. сме
фокусирани върху външните пазари. В началото се развивахме регионално, а вече работим на
три континента - Европа, Азия и Африка, и продължаваме да се развиваме. Смятаме, че в
Африка има добри възможности за инвестиции. Имаме няколко сериозни предложения, едното
от които е в арабската част на континента, а другото е в Субсахара.
Имахте и проект за сервизни центрове в Турция... Докъде е инвестицията?
Подписваме договори, работим с пълна пара. Усвоили сме около 30% от средствата и сме
подписали договори със съответните центрове.
Имате ли проект в България?
С пълна сила върви програмата по модернизация на "Верила" - заводът ни до София за
производство на консистентни смазки. Смятам, че до края на годината ще приключим с
инвестицията, която е за 1.4 млн. евро.
Какви са очакванията ви за тази година?
Очакваме много добра година. Тя ще е една от най-силните за "Приста ойл" и може би найдобрата в историята на "Монбат". 2012 г. беше далеч по-добра от 2011 г. За миналата година
сме запазили оборотите от предходната на "Приста ойл", което е нормално, защото сме свили
бизнеса за сметка на по-високо ефективните сегменти, които атакуваме, тъй като целта не е да
се правят обороти - фокусът трябва да е в печалбата. Нещо, което, надявам се, компаниите да
не забравят, защото ние леко се бяхме поувлекли в обеми и това не беше най-правилната
стратегия. Сега сме се коригирали. В момента върви много силен процес на преструктуриране и
модернизация на компанията по всички съвременни изисквания на големите дружества, които
имат амбиции да се развиват на по-голямо от национално ниво.
Как намирате инвестиционния климат и условията за бизнес в България?
Истината е, че оставката на правителство за бизнеса имаше доста негативен ефект и
последствия, тъй като живеем в сложни времена и дори и най-малкият сигнал подклажда
някаква истерия, а пък оставката на едно цяло правителство със сигурност е немаловажен
факт. Трябва да призная, че в личностен план съм фен на това служебно правителство. Дори
изпитвам известна доза съжаление и ми е мъчно за България, защото се оказа, че имаме много
способни хора, но те се появяват случайно или само за кратко. За съжаление като общество
все още не успяваме да излъчим най-добрите и най-способните сред нас. Това е най-голямата
трагедия. Но аз съм щастлив, защото поне видях, че има интелигентни и компетентни хора,
значи има още надежда за нашата държава и не трябва да бъдем толкова отчаяни.
Колкото до инвестиционния климат, по отношение на данъчното законодателство считам, че
нищо не трябва да се прави и трябва да оставим правилата такива, каквито са. И най-накрая да
разберем, че най-важното нещо за инвеститорите е прогнозируемостта, трябва да има някаква
яснота поне в средносрочен план. Имаме си прекрасни данъчни закони и според мен всякакви
заигравания и опити на тази тема биха били пагубни, без значение какви страхотни доводи ще
бъдат намерени, защото винаги могат да се намерят доводи за всяко нещо.
Най-голямото предизвикателство пред всяко следващо правителство е нормалното
функциониране на властите в тази държава. Другата заблуда са ниските разходи за труд тук,
защото ние сме на последно място в Европа по производителност на труда. Когато се смятат
ниските разходи за труд, трябва да се смята и колко продукция стои зад този труд. Според мен,
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за да се превърне България в атрактивна дестинация за инвестиции, освен запазването на
данъчното законодателство трябва да се решат поне още три въпроса - нормалното
функциониране на съдебната система и полицията, европейско ниво на образованието и
прилично здравеопазване. Всичко това, разбира се, ако приемем, че въпросът с
инфраструктурата е почти решен и скоро ще бъде окончателно приключен.
Къде е България спрямо другите държави, в които правите бизнес?
Ние правим бизнес в държави, които са по-зле от България по простата причина, че там
маржовете са по-големи, но и рисковете са по-големи. Все пак не трябва да забравяме, че
България е член на Европейския съюз и трябва да имаме по-високи цели и задачи. Ние в
никакъв случай не трябва да си мислим, че сме на дъното на таблицата, но и не трябва да се
успокояваме. Трябва здраво да се работи денонощно. А на никой не му се работи в нашата
държава...
На правителствено или на личностно ниво?
Това е масово явление. Дори в бизнеса. Според мен по-мързеливи от българите са само
сърбите и македонците. Една голяма уста и нищо накрая.
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Източник: в. Капитал Daily
Страница: 15
Брой думи: 115
Резюме: Фондът за рисково финансиране LAUNCHubотвори своя трети прозорец за
кандидатстване за финансиране от 30 хил. евро на стартиращи компании от България и
региона. Фокусът са компании от дигиталния сектор. През февруари екипът на LAUNCHub отся
своята втора вълна предприемачи, а сега стартиращите компании ще могат да кандидатстват
за финансиране до 2 юни.
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Заглавие: Фондът LAUNCHub търси нови проекти за финансиране
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фондът за рисково финансиране LAUNCHub отвори своя трети прозорец за
кандидатстване за финансиране от 30 хил. евро на стартиращи компании от България и
региона. Фокусът са компании от дигиталния сектор. През февруари екипът на LAUNCHub отся
своята втора вълна предприемачи, а сега стартиращите компании ще могат да кандидатстват
за финансиране до 2 юни. Този път от фонда обявяват и ранен срок - до 23 май, като
попълнилите въпросника за кандидатстване до тази дата ще имат по-високи шансове да се
присъединят към програмата за ускорено развитие на фонда, която ще започне през
септември. Досега фондът е инвестирал над 1.5 млн. евро в 19 компании, а цялата сума, която
управлява, е 9 млн. евро по европрограмата JEREMIE.
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Дата: 30.04.2013
Източник: в. Демокрация
Страница: 12,13
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Заглавие: Избори 2013
Подзаглавие: Дилян Петров: СДС е гарант за изгражаднето на силно гражданско общество
Автор:
Текст: МИР №06 Врачански.
За мен СДС е алтернатива на статуквото, което предизвика протестите на българите срещу
монополите и бедността. Вярвам, че възраждането на Синята идея дава възможност за ново
начало, което да възроди нацията ни, смята д-р Дилян Петров, кандидат за народен
представител от 6 МИР - Враца.
Лекар с богат опит като ръководител на здравни заведения и като член на Надзорния съвет на
НЗОК, д-р Петров познава пороците на системата, разбира грешките при управлението й и има
идеи как могат да бъдат коригирани.
Роден е на 14 февруари 1963 в София. Завършва Висшия медицински институт със
специалност "Анестезиология и реанимация". Специализира "Здравен мениджмънт". Ръководи
отделение по анестезиология в "Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия" в
София, а в момента е изпълнителен директор на "Здравноосигурителен институт" АД. Женен с
дъщеря на 18 години и вярва, че СДС е "гарант за изграждането на силно гражданско общество
и средна класа".
***
Любен Петров: Твоят глас е важен!
МИР №14 МИР №23 I ПЕРНИШКИ СОФИЙСКИ I
По значимост предстоящият вот се равнява на този от 1990 г. Тогава избрахме свободата и
демокрацията, сега избираме дали България ще е богата и развита страна, или ще остане
бедна, а ние - разочаровани и излъгани. Така кандидатът за депутат от СДС в два избирателни
района - София-град и Перник, Любен Петров, определя значимостта на предстоящия вот.
"Изборите на 12 май ще определят живота ни не само през следващия мандат, а и през
следващите три-четири десетилетия. Лявото е връщане назад, дясното е крачка напред" смята
Петров. Според него, ако гражданите искат стабилност, прагматизъм в политиката и
предвидимост в живота, лесно ще определят за коя политическа сила да гласуват - "Коалиция
СДС" "Програмата ни е ясна, точна и разбираема, направихме я за хората и бизнеса",
лаконичен е синият лидер.
Любен Петров е роден на 23 януари 1966 г. в София. Завършва "Икономика и управление на
индустрията" в УНСС. Печелил е с пряко гласуване избори за кмет на район "Витоша" Бил е
член на комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на
конкурентоспообността
на
българската
икономика". Заместник-председател на
Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на планиране. Говорител на СДС и
председател на СДС - "Витоша". Интересува се от информационни технологии, но също е
футболен фен, моторист и скиор.
***
Георги Зарков: България трябва да се управлява от хора с опит
МИР №01 БЛАГОЕВГРАДСКИ
Вече е време България да се управлява от хора с опит, а не от случайно попаднали в
политиката аматьори, които раждат недомислия в законите, смята Георги Зарков, кандидатдепутат от "Коалиция СДС в 1-ви МИР - Благоевград. Според него професионалният и
политически опит, който е натрупал през годините, ще му помогнат да взема правилни и
обективни решения в Народното събрание. "Ще гласувам с отговорност за своите избиратели",
категоричен е Зарков.
Роден е на 15 октомври 1956 г. Завършил е Висшето техническо училище в Русе със
специалност "Селскостопанска техника". Има собствен бизнес за изграждане, поддържане и
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Резюме: МИР №06 Врачански.
За мен СДС е алтернатива на статуквото, което предизвика протестите на българите срещу
монополите и бедността. Вярвам, че възраждането на Синята идея дава възможност за ново
начало, което да възроди нацията ни, смята д-р Дилян Петров, кандидат за народен
представител от 6 МИР - Враца.

13

Медиен мониторинг | 4/30/2013

ремонт на отоплителни и газови системи и инсталации. Член е на партия "Обединени
земеделци".
Представителят на Обединените земеделци е аграрен инженер и познава отлично проблемите
на селското стопанство в България преди и след промените в страната.
Той е първият демократично избран кмет в родното си село Коларово, Петричко, издигнат през
1991 г. от СДС, чийто коалиционен партньор тогава е БЗНС "Никола Петров".
***
Марио Топчийски: Стабилни и предвидими условия за бизнес
МИР № 24 СОФИЙСКИ
Като адвокат и член на Висшия адвокатски съвет и арбитър към Международен търговски
арбитражен съд при сдружение "Юридическо сътрудничество", се сблъсквам постоянно с
проблемите на българския бизнес. Той страда не само от икономическата криза, но и от
непрекъснато променящите се условия, в които работят фирмите. Основна задача на СДС е да
осигури стабилни и предвидими условия за предприемачите, категоричен е Марио Топчийски от
СДС, кандидат за народен представител от 24 МИР - София.
Роден е на 12.02. 1962 г. в гр. Перник. Завършва Френската гимназия в столицата, а след това и
право в СУ "Св. Кл. Охридски". Стажува в Центъра за подготовка на адвокати при Адвокатска
колегия - Страсбург, Франция към Съвета на Европа.
Марио Топчийски е главен координатор на кампанията на СДС на победните парламентарни
избори през 1991 г. Създател е и председател на Асоциация "Адвокати ЗА промяна"
***
Константин Арабаджиев: Имаме волята и смелостта да променим България да променим
МИР №18 РАЗГРАДСКИ
Има хора, които твърдят, че притежават волята да променят страната, но нямат куража да
доведат реформите докрай. СДС има не само волята, но и смелостта да превърне България в
свободна и икономически развита държава. Това уверено твърди Константин Арабаджиев,
кандидат за депутат от 18 МИР Разград и 25 МИР в София - град.
"Вече 23 години политиците обещават да превърнат България в Швейцария на Балканите.
Вместо това я направиха най-бедната държава в ЕС, а сега се опитват да ни убедят, че са
спасителите на нацията", заявява той.
Роден е на 5 август 1970 г. в Асеновград. Завършва английска гимназия и "Международен
туризъм" в УНСС. Бивш кмет на район "Студентски" в София и експерт по проблемите на
младежта и спорта в Столичната община От 2102 г. е главен секретар на СДС.
Константин Арабаджиев знае, че СДС има работещи експертни решения, които да извадят
страната от кризата. Модернизирането на образованието, развитието на масовия спорт и
туризма, децентрализацията на местното самоуправление ще са сред основните му задачи в
42-то Народно събрание.
***
Йордан Нихризов: Демокрацията е необратима
МИР №27 СТАРОЗАГОРСКИ
Привърженик съм на идеите за единство на демократичните сили, които гарантират свобода на
избора на политическо представителство на българските граждани в законодателната и
изпълнителната власт, изграждане на модерна пазарна икономика, независима и справедлива
съдебна система и необратимост на демократичните процеси в странатаТези ценности са в
основата на СДС от изграждането му до днес, убеден е Йордан Нихризов, председател на
Българската социал-демократическа партия.
Роден е на 8 октомври 1953 г. в Провадия. Завършва електронна техника във ВМЕИ - Габрово и
става един от водещите специалисти по медицинска техника. Има и второ висше образование
по "Икономика и организация на промишлеността" в УНСС.
Бил е народен представител от СДС в 38-то и 39-то Народно събрание. Участвал е в работата
на икономическата и бюджетната комисии.
***
Атанас Димов: СДС е като птицата Феникс за ужас на комунистите
МИР №31 ЯМБОЛСКИ
Това е убеждението на познатия рокаджия Атанас Димов, който е кандидат за народен
представител на СДС в Ямбол. С много ирония и малко търга той разказва политическата
история на своето семейство: "Аз съм роден политик - когато съм се раждал, баща ми е "учил"
политически "науки" в дисциплинарната рота в мини Бобов дол и в Пазарджишкия затвор
заради убежденията си.
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Атанас Димов е роден на 2 април 1954 г. Завършва Висшия лесотехнически институт в София.
Кариерата си на лесовъд започва в Ямбол. В момента е главен експерт в Община Сунгурларе.
Свидетел е на опитите за унищожаване на българската гора при правителствата на НДСВ и
БСП. Заклет седесар, който обича рока до пристрастяване.
***
Петър Кънчев: Ново начало в историята на модерна България
МИР№ 04 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
СДС е единствената партия, която може да гарантира развитието на България като
демократична страна и пълноценен член на ЕС, смята Петър Кънчев, водач на листата на
"Коалиция СДС" в 4 МИР във Велико Търново. Като настоящ кмет Кънчев познаотлично
местната власт и нейните проблеми. Той е едно от младите лица на СДС.
Роден е на 27 май 1988 г. в Полски Тръмбеш. Завършва колеж и Академия по езиците в
Кралство Испания. На местните избори през 2011 г. е избран за кмет на село Дъскот. "Да си
добър управляващ, споделя той, не зависи от възрастта, а от това да си съпричастен и да
защитаваш правата на хората. Мога и искам да го направя".
***
Желез Железов: Формулата е: градивен парламент и честни правила
МИР№ 30 ШУМЕНСКИ
Искаме градивен парламент, работеща съдебна система, честни и почтени правила във всички
сфери на обществения живот. Така водачът на листата на "Коалиция СДС" от партия
"Обединени земеделци" Желез Железов описва задачите, които са му поставили
симпатизантите от Шуменския избирателен район.
Роден е на 1 юни 1949 г. във Върбица, Шуменско. Завършва изчислителна техника в
Русенското висше училище. Учител е по математика във Велики Преслав до избирането му за
кмет.
Зад гърба си имам два успешни мандата като кмет на Велики Преслав. Гордее се, че е
възстановил културните традиции на града. Подобрява и спортната база. Бил е и зам.-областен
управител на Шумен. Председател е на спортен клуб "Атлетик".
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Регионални печатни медии
Дата: 29.04.2013
Източник: в. Посоки, Плевен
Страница: 3
Брой думи: 264
Резюме: Информационна среща с представители на малки и средни предприятия и банки
организира Областен информационен център - Плевен. Срещата се проведе в Арт - център
Плевен, със съдействието на община Плевен.
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Заглавие: ОИЦ-Плевен срещна бизнеса и банковия сектор
Подзаглавие:
Автор: Таня ПАПАЗОВА
Текст: Информационна среща с представители на малки и средни предприятия и банки
организира Областен информационен център - Плевен. Срещата се проведе в Арт - център
Плевен, със съдействието на община Плевен.
Целта на събитието бе да се представят пред бизнеса възможностите за финансиране на
техните дейности чрез средства по финансовия инструмент Jeremie (Съвместни европейски
ресурси за микро-, малки и средни предприятия), който се реализира чрез търговските банки.
Над 35 представители на фирми от Плевен и региона имаха възможност да се запознаят в
детайли с инструментите за гарантиране, дългово и дялово финансиране. Холдингов фонд
"Джереми България" ЕАД управлява средства в размер на 563 млн. евро. От тях 199 млн. евро
са публични ресурси, осигурени от ОП "Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика", а останалата част са частни ресурси, набрани от банките и
дружествата - финансови посредници.
В първата част на срещата управителят на ОИЦ - Плевен Йонка Янакиева, представи
актуалните възможности за финансиране по Оперативните програми и предстоящите такива до
края на настоящия програмен период. Представители на банките - посредници Алианц Банк
България, СИБанк, Обединена българска банка, Уни Кредит Булбанк и Сосиете Женерал
Експресбанк с кратки презентации насочиха вниманието на присъстващите към специфичните
особености на банковите продукти, подпомагащи малкия и среден бизнес. На 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, организирани от ОИЦ Плевен, за да споделят вече свои успешно реализирани проекти.
29.04.2013
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Дата: 30.04.2013
Източник: в. Твоят ден, Стара Загора, Хасково, Кърджали
Страница: 2
Брой думи: 374
Резюме: ГЕРБ! Победа! Това скандираха над 5000 членове, привърженици и симпатизанти на
централния площад "Свобода" в Хасково на грандиозен митинг - концерт в събота вечерта.
Проявата бе заключителната след като за ден шефът на партията Бойко Борисов, заместникът
му Цветан Цветанов и кандидатите за депутати начело с Делян Добрев успяха да обиколят и да
се срещнат с хората от повечето от общините в областта.
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Заглавие: 5000 на площад "Свобода": ГЕРБ! Победа!
Подзаглавие:
Автор: Николай Грудев
Текст: ГЕРБ! Победа! Това скандираха над 5000 членове, привърженици и симпатизанти на
централния площад "Свобода" в Хасково на грандиозен митинг - концерт в събота вечерта.
Проявата бе заключителната след като за ден шефът на партията Бойко Борисов, заместникът
му Цветан Цветанов и кандидатите за депутати начело с Делян Добрев успяха да обиколят и да
се срещнат с хората от повечето от общините в областта.
"Къде са червените пари ? Къде са парите от приватизацията ? Какъв експерт е Орешарски,
който в 2008 година каза, че няма криза" ?, попита лидерът на ГЕРБ. "Платили сме с 9
милиарда повече на пенсионерите от правителството на Станишев. С 4 милиарда сме дали
повече за социални помощи в условията на най-голямата световна финансова и икономическа
криза", подчерта Бойко Борисов.
"В Кърджалийско ДПС са минавали по селата и са плашели, че ще спрем пенсиите на тези,
които гласуват за нас", каза още Борисов.
"През следващия програмен период можем да усвоим 25 милиарда евро. Но това може да
стане само със стабилно правителство с премиер Бойко Борисов", съобщи заместникът му
Цветан Цветанов.
Те представиха цялата кандидат - депутатска листа на партията. "За региона водачеството на
Делян Добрев е чест. Това е човекът, който навлезе много дълбоко в енергетиката и наруши
много интереси на монополите. За година и половина той направи възможно малкият и среден
бизнес да получи над 600 млн. лева по ОП "Конкурентноспособност". Вторият в листата Красимир Стефанов от Харманли, също е един доказан експерт. Кандидатът ни от
Димитровград Влазимир Митрушев е отлично запознат с детайлите и проблемите на местната
власт като замкмет", оцени по-рано в Димитровград Цветан Цветанов.
"В Свиленград по различни вече спечелени и реализирани проекти ще бъдат налети 78
милиона лева", каза местният кандидат и шеф на общинарите Георги Еленков. "Свиленград,
където кметът Георги Манолов е избран с наша подкрепа, е пример за добро взаимодействие
между държава и община", уточни Цветан Цветанов.
"Вие сте бисерчанин, обърна се към него жителката на преживялото миналия февруари
харманлийско село трагедия Тянка Георгиева. Тя бе дошла лично на срещата в Любимец.
"Следващото правителство на ГЕРБ ще подкрепя производителите на плодове и зеленчуци.
Любимец е познат в цялата страна с дините и пъпешите си. Ще подкрепим региона с
евросубсиди, а вносът ще бъде контролиран", обеща пред любимчани Лиляна Павлова.
30.04.2013 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 29.04.2013
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2013/04/29/2051614_fondut_launchub_nabira_kandidati_za_finansira
ne_ot_30/
Брой думи: 406

Заглавие: Фондът LAUNCHub набира кандидати за финансиране от 30 000 евро до 2 юни
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фондът за рисково финансиране LAUNCHub обяви, че отваря Прозорец за
кандидатстване за финансиране от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в
стартиращи компании от дигиталния сектор от България и региона.
Крайният срок за кандидатстване е 2 юни, като този път е обявен и ранен такъв - до 23 май.
Успелите да попълнят онлайн въпросника до тази дата получават по-високи шансове да се
присъединят към програмата за ускорено развитие от на фонда, която ще започне през
септември.
LAUNCHub до момента е инвестирал общо над 1,5 милиона евро в 19 компании от България и
региона, чиято дейност е в сферата на информационните и комуникационни технологии. Сред
тези компании са iMediaShare, Coherent Labs, Imagga, StorPool, Cinematic, Ucha.se и др.
Освен финансиране от 30 000 евро, компаниите които участват в програмата за ускорено
развитие на бизнеса или т.н.Акселератор на LAUNCHub, получават и подкрепа от менторите и
екипа на фонда, които помогaт за по-бързото развитие на бизнесa на приетата компания - чрез
споделяне на опит и откриване на нови партньорства. Ако екипите покажат бързи резулатите те
могат да получат и т.н. SEED, последващо финансиране - до 200 000 евро, което е и основния
фокус на фонда. Допълнителни възможностите за ко-инвестиране се предоставят и чрез т.н.
Ден на инвестира, който LAUNCHub организира. По време на събитието, компаниите на фонда
представят бизнеса и прогреса си пред други потенциални инвеститори от Европа.
Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник на сайта на
LAUNCHub, който засяга основни теми около екипа, потенциала и прогреса на бизнес идеята.
За чуждестранните компании съществува изискване след приемане, да регистрират своето
дружество в България.
Повече за LAUNCHub Seed & Acceleration фонд
LAUNCHub e Seed & Acceleration фонд, подкрепен с менторска програма, който инвестира общо
9 милиона EUR в стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и
комуникационни технологии, от България и региона. Фондът управлява 9 милиона по
инструмента "Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing" по холдинговия фонд JEREMIE
и си партнира с един от най-успешните акселератори в Европа, Seedcamp. За международна
подкрепа LAUNCHub разчита също и на Mozilla Web FWD и DreamIt Ventures.
LAUNCHub отваря т.н. прозорци за кандидатстване два - три пъти годишно и фонда селектира
около 15 екипа, които кани на т.н. Дълъг уикенд (4 дни). След като се запознава отблизо с
предприемачите и ги подготвя да презентират по най-добрия начин пред Инвестиционен
комитет, фонда избира около 8-9 от екипите, които получават финансиране от 30 000 евро
срещу минимално дялово участие.
Website: www.launchub.com
Facebook: www.facebook.com/LAUNCHub
Twitter: #LAUNCHub
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Резюме: Фондът за рисково финансиране LAUNCHub обяви, че отваря Прозорец за
кандидатстване за финансиране от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в
стартиращи компании от дигиталния сектор от България и региона.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://www.econ.bg/Добри-практики/Остава-един-месец-за-кандидатстване-зафинансиране-от-30-хил-евро_l.a_i.429656_at.11.html
Брой думи: 420

Заглавие: Остава един месец за кандидатстване за финансиране от 30 хил. евро
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фондът LAUNCHub досега е инвестирал общо над 1,5 млн. евро в 19 компании от
България и региона
Фондът за рисково финансиране LAUNCHub обяви, че отваря Прозорец за кандидатстване за
финансиране от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в стартиращи компании от
дигиталния сектор от България и региона.
Остава малко повече от месец, през който може да се кандидатства за получавана на
средствата. Крайният срок за кандидатстване е 2 юни, като този път е обявен и ранен такъв - до
23 май.
Успелите да попълнят онлайн въпросника до тази дата получават по-високи шансове да се
присъединят към програмата за ускорено развитие от на фонда, която ще започне през
септември.
LAUNCHub до момента е инвестирал общо над 1,5 млн. евро в 19 компании от България и
региона, чиято дейност е в сферата на информационните и комуникационни
технологии. Сред тези компании са iMediaShare, Coherent Labs, Imagga, StorPool, Cinematic,
Ucha.se и др. Припомняме, че до началото на тази година фондът беше инвестирал в 15
компании.
Освен финансиране от 30 000 евро, компаниите които участват в програмата за ускорено
развитие на бизнеса или т.н. Акселератор на LAUNCHub, получават и подкрепа от менторите и
екипа на фонда, които
помогaт за по-бързото развитие на бизнесa на приетата компания - чрез споделяне на опит и
откриване на нови партньорства. Ако екипите покажат бързи резулатите те могат да получат и
т.н. SEED,
последващо финансиране - до 200 000 евро, което е и основния фокус на фонда.
Допълнителни възможностите за ко-инвестиране се предоставят и чрез т.н. Ден на инвестира,
който LAUNCHub
организира. По време на събитието, компаниите на фонда представят бизнеса и прогреса си
пред други потенциални инвеститори от Европа.
Какво е LAUNCHub Seed & Acceleration фонд
LAUNCHub e Seed & Acceleration фонд, подкрепен с менторска програма, който инвестира общо
9 милиона EUR в стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и
комуникационни технологии, от България и региона. Фондът управлява 9 милиона по
инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing” по холдинговия фонд JEREMIE и
си партнира с един
от най-успешните акселератори в Европа, Seedcamp. За международна подкрепа LAUNCHub
разчита също и на Mozilla Web FWD и DreamIt Ventures.
LAUNCHub отваря т.н. прозорци за кандидатстване два - три пъти годишно и фонда селектира
около 15 екипа, които
кани на т.н. Дълъг уикенд (4 дни). Припомняме, че предишният срок за кандидатстване беше 6
януари 2013 г.
След като се запознава отблизо с предприемачите и ги подготвя да презентират по най-добрия
начин пред Инвестиционен
комитет, фонда избира около 8-9 от екипите, които получават финансиране от 30 000 евро
срещу минимално дялово участие.
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Резюме: Фондът LAUNCHub досега е инвестирал общо над 1,5 млн. евро в 19 компании от
България и региона
Фондът за рисково финансиране LAUNCHub обяви, че отваря Прозорец за кандидатстване за
финансиране от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в стартиращи компании от
дигиталния сектор от България и региона.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1777591
Брой думи: 161
Резюме: Пловдив. Подкрепата за експортно ориентираното производство, иновациите и
реалния бизнес ще са водещите приоритети на ГЕРБ в икономиката, ако спечелим
парламентарните избори и съставим правителство.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепим експортното производство и иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пловдив. Подкрепата за експортно ориентираното производство, иновациите и реалния
бизнес ще са водещите приоритети на ГЕРБ в икономиката, ако спечелим парламентарните
избори и съставим правителство. Това заяви бившият икономически министър и водач на
листите на ГЕРБ за Хасково и Перник Делян Добрев по време на среща с представители на
бизнеса от град Пловдив, съобщиха от партията. “Ще подкрепяме икономиката и реалния
бизнес, защото само вие знаете как да създавате нови работни места, как да развивате
бизнеса си, да изхранвате работниците си и България”, коментира Добрев. Той подчерта, че до
август 2009 г. правителството на Тройната коалиция е усвоило едва 0,07 % от европейските
средства по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. А правителството на ГЕРБ до
януари 2013 г. е усвоило 48,9 % и е договорило 80% от парите по програма
“Конкурентоспособност”, посочи бившият икономически министър. “Това е доказателството,
че ГЕРБ отдавна работи за развитието на българската икономика. Бизнесът и работните места
ще останат приоритет на партията и на правителството на Бойко Борисов”, коментира Добрев.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1777536
Брой думи: 144
Резюме: Пловдив. Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където се
среща с представителите на над 50 фирми от града, предаде репортер на Агенция “Фокус”.
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Заглавие: Бойко Борисов се среща с представители на бизнеса от Пловдив
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пловдив. Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където се
среща с представителите на над 50 фирми от града, предаде репортер на Агенция “Фокус”. В
момента Борисов се среща с над 250 работници от фирма „Биомашиностроене” – Пловдив.
Пред хората Борисов заяви, че заедно с Делян Добрев са положили страшно много усилия, за
да потръгне усвояването на европейските средства по Оперативна програма
„Конкурентноспособност”. „С Делян Добрев направихме много промени. Ревизирахме
процедурите и ги облекчихме. Така отворихме вратите за над 1 милиард лева, които да влязат
в българската икономика за модернизация на малките и средните предприятия”, коментира
Борисов. Заедно с него, на срещата с бизнеса присъстват кандидат-депутатът Менда Стоянова
и водачите на листите на ГЕРБ Хасково и ГЕРБ Габрово – Делян Добрев и Томислав Дончев,
както и други кандидати за депутати от Пловдив. Всеки момент ще започне срещата на Борисов
с представителите на бизнеса.
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Резюме: Пловдив. Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и
туризма, ако ГЕРБ управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на
партията Бойко Борисов, предаде репортер на Радио „Фокус"-Пловдив. Министерството на
икономиката и туризма се разделя от министерство на енергетиката.
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Заглавие: Бойко Борисов: Министерството на енергетиката ще бъде отделно от
икономиката и туризма, ако ГЕРБ управлява
Подзаглавие:
Автор: Цветана Тончева
Текст: Пловдив. Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и туризма,
ако ГЕРБ управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на партията
Бойко Борисов, предаде репортер на Радио „Фокус"-Пловдив. Министерството на икономиката и
туризма се разделя от министерство на енергетиката. Министерствата се разделят, за да се
концентрират усилията в усвояването на средства по програма „Конкурентоспособност”. Има
огромен ресурс от служители, които трябва да се стремят да стигнат до всеки човек, това е
огромната ни цел, каза Борисов. Всеки трябва да има възможност, добави той. Всяка изрядна
фирма, която не е правила данъчни нарушения, трябва да бъде одобрявана максимум в
седемдневен срок. Борисов обяви още, че ГЕРБ мисли и за създаването на електронно
управление. Ако за него няма достатъчно пари в бюджета, ще се вземе заем - 500 милиона
лева. Ще бъде направено и Министерство за електронното управление. Това ще реши въпроса
с мотаенето, бюрокрацията и корупцията. Това са ни жизнено важните пунктове в програмата,
добави Борисов.
Бойко Борисов изтъкна още, че докато ГЕРБ беше на власт са били одобрени близо 600 фирми
по програма „Конкурентоспособност”. Това е безвъзмездна помощ, която се дава на
фирмите. Програмата работи добре. Днес, на срещата в Пловдив, Борисов поиска от бизнеса
да подскажат теми и предложения, които да облекчат работата им, но да си остане контрола
върху крадците на ДДС и измамниците, защото това сега го има. Около 3 милиарда лева ще
бъдат дадени отново по програмата за „Конкурентоспособност” за малкия и средния бизнес.
Част от парите ще бъдат за експортно ориентираните предприятия.
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Заглавие: В сферата на туризма ходим върху пари, а никой не се навежда да ги вземе
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нужно е преразгледаме на регулациите и намаляване на финансовото бреме в бранша,
казва Евелин Виденов*, кандидат-депутат на Единна народна парти.я
Защо, според Вас, други балкански страни могат да правят от туризъм над 20% от брутния си
вътрешен продукт (Хърватия), да не говорим за Гърция, а България - едва 5%? Какво ни пречи
да станем първокласна туристическа дестинация?
За жалост през последните двадесет години липсваше каквато и да било стратегия за
насърчаване и развитие на българския туризъм. До началото на деветдесетте години браншът
носеше около над 15% от БВП. След хаотичното презастрояване на черноморските курорти и
пълната абдикация от страна на държавата, България се превърна в евтина туристическа
дестинация.
Управляващите някак си бяха убедени, че в страната ще продължат да идват туристи, защото
предлагаме евтини чаршафи, евтин пясък и евтини домати. Но като всеки бизнес, и туризмът се
разви, и хората станаха по-претенциозни. При нас нещата застинаха в миналото.
Летният туризъм заема над 75% от целия сектор, в страната почти не се развиват
алтернативни форми на туризъм. България е на второ място в Европа по брой на минерални
извори, като този ресурс не се използва въобще. Балнео и спа туризма заема по-малко от 1%.
Това е безумие – след като има сериозно търсене на пазара, гарантирани доходи, дори само от
пенсионните фондове, подготвени медицински кадри в страната ни, които се чудят как да
свързват двата края... И на този фон ние не правим нищо. Ходим буквално върху пари, но явно
никой не иска да се наведе да ги вземе.
Единна народна партия може да помогне на хората да ги вземат. Какво да говорим за развитие
на винен туризъм, религиозен туризъм, културно-исторически, селски, ловен, екстремен
туризъм и т.н. Развитието на тези алтернативни форми е начинът за удължаване на
туристическия сезон.
Трябва ли дългосрочна стратегия в сектора и каква?
Преди пет години подготвихме нов Закон за българския туризъм, в който настоявахме за
намаляване на регулационните режими от страна на държавата към бизнеса. Там предлагахме
прехвърляне на лицензионните и разрешителните режими към браншовите организации. В него
се предвиждаше общините и регионите да поемат ангажиментите по туристическата реклама.
Винаги сме искали самостоятелно Министерство на туризма. Нищо не последва от това наше
искане, което за мен е необяснимо. Страната ни е с толкова дадености, а ние да не желаем да
ги използваме. Туризмът, освен бизнес, който пълни хазната, и бранш, който отваря много
работни места, е и своеобразен посланик на България, защото представя Родината ни пред
стотици хиляди чужденци. Опознават навиците ни, културата на поведение и обслужване,
пътищата ни, църквите ни, реда и сигурността в страната, кухнята ни, какво ли още не.
Докосват България отвътре и, ако се влюбят, винаги се връщат отново. Но преди това са
разказали на много хора за нас, в своите страни. И без да искат, стават наши посланици.
Така, че на туризма трябва да гледаме изключително сериозно, защото той е нещо повече от
шезлонг на плажа.
Защо София не е предпочитана туристическа дестинация? Какво може да предложи на чуждия,
че и на българския турист?
София не се предлага адекватно на туристическия пазар и именно тук личи пълната липса на
стратегия за управление на туристическия сектор. Не съществуват никакви туристически
продукти, които да се рекламират и да се продават успешно.
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Резюме: Нужно е преразгледаме на регулациите и намаляване на финансовото бреме в
бранша, казва Евелин Виденов*, кандидат-депутат на Единна народна партия.
Защо, според Вас, други балкански страни могат да правят от туризъм над 20% от брутния си
вътрешен продукт (Хърватия), да не говорим за Гърция, а България - едва 5%? Какво ни пречи
да станем първокласна туристическа дестинация?
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През последните десет години общината не положи почти никакви грижи за развитието на
туризма и рекламата на София като дестинация. Създаден бе туристически информационен
център, поставен на безумно място, който дори неговите създатели не могат да намерят.
София основно остана дестинация за бизнес туризъм и командировани хора. За съжаление
след 2008 година, поради сериозния спад в икономиката, бизнес посещенията намаляха с
около 30% на годишна база.
А София може да предлага и интересен исторически, спа и конгресен туризъм – само е
необходимо да се инвестира в добре планирана рекламна кампания и в инфраструктура. Това
трябва да стане с активната подкрепа на Общината и Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Нито една европейска столица няма в близост до себе си планина,
като Витоша, а минералните извори на територия на София са над 50.
Дано тези факти предизвикат размисъл и действия, каквито ние в Единна народна партия сме
подготвили, а не съзерцание и бездействие, каквото наблюдаваме вече толкова години от
управляващите.
Като говорим за туризъм, там има изключително широко място за развитие на малкия и
семейния бизнес. Какво спъва малкия бизнес да работи?
Малките и средни предприятия в българския туризъм са поставени пред огромен натиск от
страна на държавна и общинска администрация. Нямат почти никакъв достъп до европейско
финансиране. Лицензионните и разрешителните режими в бранша, "изяждат“ оборотните
средства на инвеститорите в туризма. Това са фактите в момента.
Спешно трябва да се приеме закон за браншовите организации, в който да се дадат
правомощия на национално представените браншови организации при приемане на
национални стратегии и извършване на национална реклама.
Задължително е да се улесни достъпът до външни пазари и изложби, защото не е по силите на
малкия и средния бизнес сам да излезе на тях. Време е да започне работа по обучение на
професионални кадри в туризма и въвеждане на стажантски програми, за да повишим
качеството на услугата, а оттам – фирмите да претендират и за по-високи приходи от пазара.
Нужен е непрекъснат диалог между браншови организации и държавна администрация. Те
трябва да работят като съюзници, защото в момента едните стоят като уплашени хора, които се
опитват да печелят пари, а другите - като контролен орган. Само с помощта на държавата
могат да се създадат туристически клъстъри по региони.
Трябват ли специални мерки за стимулиране на микро и малкия бизнес? Какви административни, данъчни, регионални и др.
Малките и средните предприятия създават над 80% от работните места в България, но са
поставени пред натиск от агресивна и некомпетентна администрация, която изнудва, вместо да
помага. Интензивното развитие на международните пазари създава нужда от подкрепата на
държавата.
Улесняването на отпускането на кредити също е ключов момент от мерките за подкрепа,
особено за стартиране на бизнес в приоритетни сектори от икономиката с висока добавена
стойност и потенциал за бърз растеж.
В програмата на Единна народна партия предвиждаме подкрепа за развитие на човешките
ресурси, за да се подобри производителността, чрез създаване на Програма за обучение на
заети в малките и средни предприятия, в която хората да се обучават в работещи компании. Ще
подкрепим износа, като стимулираме създаването на смесени предприятия в България, но и
като балансираме стокооборота не само към страни от Европейския съюз, а и към пазари със
сериозен растеж през последните 10 години, за да създадем положително салдо.
Скоростно ще преразгледаме регулаторните режими и ще намалим финансовата тежест върху
бизнеса. Държавните такси трябва да са определени на разходен принцип и да се разшири
приложението на принципа за "мълчаливо съгласие“ за административни услуги.
Нужна ли е специална политика на кредитиране на малкия и средния бизнес? Трябва ли
държавата да се намеси, като направи специални програми за кредитиране чрез Българската
банка за развитие, например?
В условията на тежка икономическа криза доверието от страна на кредиторите към малките и
средни предприятия е слабо. Това води до сериозна липса на средства при реализирането на
бизнес проектите.
През последните години банките силно затегнаха условията си - освен лихвите, завишиха и
качествените изисквания към предприятията и проектите. Фирмите трябва да отговарят на повисоки стандарти, което допълнително ги затруднява в получаването на заеми в условията на
криза. Това доведе до влошени парични обороти, перспективите за реализация на продукцията
са силно ограничени, а обезпеченията по кредити са обезценени.
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От друга страна банките не предлагат гъвкави и адекватни форми на финансиране, освен
стандартните кредити и форми на обезпечение на бъдещите вземания. Именно тук е мястото
на Българската банка за развитие, която да гарантира отпускането на кредити за малък и
среден бизнес при облекчени условия. Трябва да се намали минималния праг за финансиране
до 20 000 лева. Така ще се гарантира финансирането на малки новостартирали проекти.
Бързото стартиране на програмата Джереми 2 е от ключово значение за раздвижване на
пазара за кредитиране.
Създаването на Национален гаранционен фонд от страна на държавата е първата стъпка към
подпомагането на финансирането на проектите на малкия и среден бизнес. Но за жалост той
все още не подпомага всички отрасли на икономиката на страната, а по този начин все още не
функционира по начина, по който бе планиран.
_____________________________________
*Евелин Виденов е водач на листата на ЕНП в 25 МИР София-град. Той е зам.-председател на
ЕНП, зам.-председател на Българската туристическа камара, член на УС на Национална
асоциация ХоРеКа.
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Заглавие: В Рила, Бобошево и Невестино представиха възможности по Оперативните
програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по оперативни
програми бяха разяснени на поредица от информационни срещи, които Областен
информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 22?26 април 2013 г. в общините
Рила, Бобошево и Невестино. Друг фокус на проведените срещи беше представянето на
примери за успешни проекти, реализирани с помощта на европейски средства.
На информационните събития екипът на ОИЦ представи процедурата по подприоритет 2.2.
„Компетентна и ефективна държавна администрация“ по Оперативна програма
„Административен капацитет“. Присъстващите получиха актуална информация и за
възможности по Оперативните програми (ОП) „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“
(ОПРЧР) и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“.
Разяснения бяха дадени за схемата „Отново на работа“ , по която Агенция по заетостта
изпълнява проект „Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост“, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е да се осигури
обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, чрез
предоставяне на качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и
двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. За
повече информация: Агенция по заетостта, http://www.az.government.bg/ и Дирекциите „Бюро по
труда“ в страната.Друга представена на срещите актуална процедура по ОПРЧР бе схемата
“По-близо до работа“, насочена към новонаети/заети лица по трудов договор, които работят в
населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. В ДБТ
желаещите подават заявления за предоставяне на средства в реален размер за направените с
обществен транспорт ежедневни транспортни разходи до работното място и обратно (до 100
километра от населеното място, където е местоживеенето на лицата по настоящ адрес).
В рамките на проведените семинари експертите от ОИЦ подчертаха също, че по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“
продължава набирането на проектни предложения по процедура
„Енергийна ефективност и зелена икономика“. Процедурата основно цели да се предостави
подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода
към „зелена икономика“ чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни
източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството,
както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.
„Енергийна ефективност и зелена икономика“ е открита процедура за подбор на проекти,
покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, но не
по-късно от 31.10.2013 г.
От ОИЦ информираха, че друга възможност през 2013 г. по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ е предстоящата за отваряне процедура за кандидатстване за
безвъзмездно финансиране “Внедряване на иновации в предприятията“. Тази процедура е
насочена към предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на
предприятията за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти,
процеси и услуги.
Участниците в проведените от ОИЦ - Кюстендил срещи се запознаха и с примери за успешно
реализирани проекти, финансирани със средства от европейските фондове.
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Резюме: Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по оперативни
програми бяха разяснени на поредица от информационни срещи, които Областен
информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 22?26 април 2013 г. в общините
Рила, Бобошево и Невестино. Друг фокус на проведените срещи беше представянето на
примери за успешни проекти, реализирани с помощта на европейски средства.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13769683
Брой думи: 117
Резюме: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори
управленски мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив.
Борисов допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде “жизнено важен пункт“
в програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
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Заглавие: Ако ГЕРБ получи втори мандат, ще отдели енергетиката от икономическото
министерство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори управленски
мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив. Борисов
допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде “жизнено важен пункт“ в
програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
Ще има и отделно министерство за електронното правителство, каза Борисов. Около 3
милиарда лева ще бъдат дадени отново по програмата за „Конкурентоспособност” за
малкия и средния бизнес. Част от парите ще бъдат за експортно ориентираните предприятия,
декларира Борисов. Преди това той се срещна с пловдивския владика Николай, който го
благослови.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13768588
Брой думи: 165
Резюме: Ще бъде направено и Министерство за електронното управление
Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и туризма, ако ГЕРБ
управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на партията Бойко
Борисов, предаде агенция Фокус.
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Заглавие: Отделно министерство за енергетиката обеща Борисов, ако дойде пак власт
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ще бъде направено и Министерство за електронното управление
Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и туризма, ако ГЕРБ
управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на партията Бойко
Борисов, предаде агенция Фокус.Министерството на икономиката и туризма се разделя от
министерство на енергетиката. Министерствата се разделят, за да се концентрират усилията в
усвояването на средства по програма „Конкурентоспособност“.
Има огромен ресурс от служители, които трябва да се стремят да стигнат до всеки човек, това е
огромната ни цел, каза Борисов. Всеки трябва да има възможност, добави той. Всяка изрядна
фирма, която не е правила данъчни нарушения, трябва да бъде одобрявана максимум в
седемдневен срок. Борисов обяви още, че ГЕРБ мисли и за създаването на електронно
управление. Ако за него няма достатъчно пари в бюджета, ще се вземе заем - 500 милиона
лева.
Ще бъде направено и Министерство за електронното управление. Това ще реши въпроса с
мотаенето, бюрокрацията и корупцията. Това са ни жизнено важните пунктове в програмата,
добави Борисов.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.vsekiden.com
Връзка: http://www.vsekiden.com/133801
Брой думи: 227
Резюме: Ако партията на Борисов отново управлява, енергетиката ще е отделно от
икономиката
Мегаминистерството, което управлява икономиката, енергетиката и туризма, ще бъде
разсечено, ако ГЕРБ управлява отново. Енергетиката ще бъде отделена от другите два
отрасъла в свое министерство, обеща лидерът на партията Бойко Борисов.
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Заглавие: ГЕРБ разсича мегаминистерството
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ако партията на Борисов отново управлява, енергетиката ще е отделно от икономиката
Мегаминистерството, което управлява икономиката, енергетиката и туризма, ще бъде
разсечено, ако ГЕРБ управлява отново. Енергетиката ще бъде отделена от другите два
отрасъла в свое министерство, обеща лидерът на партията Бойко Борисов.
Според бившия премиер е важно ведомствата да се разделят, за да се концентрират усилията
в усвояването на средства по програма „Конкурентоспособност". Има огромен ресурс от
служители, които трябва да се стремят да стигнат до всеки човек в сферата на енергетиката,
аргументира се Борисов. Той настоява оттук нататък и всяка изрядна фирма, която не е
правила данъчни нарушения, да бъде одобрявана максимум в седемдневен срок по различни
проекти. Борисов обяви още, че ГЕРБ е готов да вземе заем от 500 милиона лева за
създаването на работещо електронно управление. За целта ще бъде формирано и
министерство за електронното управление. "Това ще реши въпроса с мотаенето, бюрокрацията
и корупцията", увери Борисов.
Той напомни, че докато бе премиер, близо 600 фирми са били одобрени по европейската
програма за конкурентоспособност. На срещата с бизнеса в Пловдив той поиска от
предприемачите да подскажат теми и предложения за подобряване на средата им, но настоя и
да си остане контрола върху крадците на ДДС и измамниците. Около 3 милиарда лева може да
усвоят малките и средни фирми в следващия програмен период, а част от парите са
определени за експортно ориентираните предприятия.
Автор: Vsekiden.com
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_967051181
Брой думи: 158
Резюме: Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и туризма, ако
ГЕРБ управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на партията Бойко
Борисов, предаде агенция Фокус.

Медиен мониторинг | 4/30/2013

Заглавие: Отделно министерство за енергетиката обеща Борисов, ако дойде пак власт
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и туризма, ако ГЕРБ
управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на партията Бойко
Борисов, предаде агенция Фокус.
Министерството на икономиката и туризма се разделя от министерство на енергетиката.
Министерствата се разделят, за да се концентрират усилията в усвояването на средства по
програма „Конкурентоспособност".
Има огромен ресурс от служители, които трябва да се стремят да стигнат до всеки човек, това е
огромната ни цел, каза Борисов. Всеки трябва да има възможност, добави той. Всяка изрядна
фирма, която не е правила данъчни нарушения, трябва да бъде одобрявана максимум в
седемдневен срок. Борисов обяви още, че ГЕРБ мисли и за създаването на електронно
управление. Ако за него няма достатъчно пари в бюджета, ще се вземе заем - 500 милиона
лева.
Ще бъде направено и Министерство за електронното управление. Това ще реши въпроса с
мотаенето, бюрокрацията и корупцията. Това са ни жизнено важните пунктове в програмата,
добави Борисов.
Автор: Моney.bg
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.standartnews.com
Връзка:
http://www.standartnews.com/izbori_2013novini/delyan_dobrev_shte_podkrepim_ekportnoto_proizvodstvo_i_inovatsiite-186348.html
Брой думи: 158
Резюме: Пловдив. Подкрепата за експортноориентираното производство, иновациите и
реалния бизнес ще са водещите приоритети на ГЕРБ в икономиката, ако спечелим
парламентарните избори и съставим правителство. Това заяви бившият икономически
министър и водач на листите за Хасково и Перник Делян Добрев по време на среша с
представители на бизнеса от град Пловдив в града под тепетата.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепим екпортното производство и иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пловдив. Подкрепата за експортноориентираното производство, иновациите и реалния
бизнес ще са водещите приоритети на ГЕРБ в икономиката, ако спечелим парламентарните
избори и съставим правителство. Това заяви бившият икономически министър и водач на
листите за Хасково и Перник Делян Добрев по време на среша с представители на бизнеса от
град Пловдив в града под тепетата.
“Ще подкрепяме икономиката и реалния бизнес, защото само вие знаете как да създавате нови
работни места, как да развивате бизнеса си, да изхранвате работниците си и България'',
коментира Добрев.
Той подчерта, че до август 2009 г. правителството на Тройната коалиция е усвоило едва 0,07 %
от европарите по Оперативна програма “Конкурентоспособност''. А правителството на ГЕРБ
до януари 2013 г. е усвоило 48,9 % и е договорило 80% от парите по програма
“Конкурентоспособност'', посочи бившият икономически министър.
“Това е доказателството, че ГЕРБ отдавна работи за развитието на българската икономика.
Бизнесът и работните места ще останат приоритет на партията и на правителството на Бойко
Борисов'', коментира Добрев.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=661144
Брой думи: 144
Резюме: Пловдив. Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където се
среща с представителите на над 50 фирми от града, предаде репортер на Агенция “Фокус”.
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Заглавие: Бойко Борисов се среща с представители на бизнеса от Пловдив
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Пловдив. Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където се
среща с представителите на над 50 фирми от града, предаде репортер на Агенция “Фокус”. В
момента Борисов се среща с над 250 работници от фирма „Биомашиностроене” – Пловдив.
Пред хората Борисов заяви, че заедно с Делян Добрев са положили страшно много усилия, за
да потръгне усвояването на европейските средства по Оперативна програма
„Конкурентноспособност”. „С Делян Добрев направихме много промени. Ревизирахме
процедурите и ги облекчихме. Така отворихме вратите за над 1 милиард лева, които да влязат
в българската икономика за модернизация на малките и средните предприятия”, коментира
Борисов. Заедно с него, на срещата с бизнеса присъстват кандидат-депутатът Менда Стоянова
и водачите на листите на ГЕРБ Хасково и ГЕРБ Габрово – Делян Добрев и Томислав Дончев,
както и други кандидати за депутати от Пловдив. Всеки момент ще започне срещата на Борисов
с представителите на бизнеса.

33

Дата: 29.04.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=661189
Брой думи: 251
Резюме: Пловдив. Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и
туризма, ако ГЕРБ управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на
партията Бойко Борисов, предаде репортер на Радио "Фокус" Пловдив.
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Заглавие: Бойко Борисов: Министерството на енергетиката ще бъде отделно от
икономиката и туризма, ако ГЕРБ управлява
Подзаглавие:
Автор: Цветана ТОНЧЕВА
Текст: Пловдив.Министерството на енергетиката ще бъде отделно от икономиката и туризма,
ако ГЕРБ управлява отново. Това обяви на среща с бизнеса в Пловдив лидерът на партията
Бойко Борисов, предаде репортер на Радио "Фокус" Пловдив. Министерството на икономиката и
туризма се разделя от министерство на енергетиката. Министерствата се разделят, за да се
концентрират усилията в усвояването на средства по програма Конкурентоспособност. Има
огромен ресурс от служители, които трябва да се стремят да стигнат до всеки човек, това е
огромната ни цел, каза Борисов. Всеки трябва да има възможност, добави той. Всяка изрядна
фирма, която не е правила данъчни нарушения, трябва да бъде одобрявана максимум в
седемдневен срок. Борисов обяви още, че ГЕРБ мисли и за създаването на електронно
управление. Ако за него няма достатъчно пари в бюджета, ще се вземе заем - 500 милиона
лева. Ще бъде направено и Министерство за електронното управление. Тоав ще реши въпроса
с мотаенето, бюрокрацията и корупцията. Това са ни жизнено важните пунктове в програмата,
добави Борисов.
Бойко Борисов изтъкна още, че докато ГЕРБ беше на власт са били одобрени близо 600 фирми
по програма Конкурентоспособност. Това са безвъзмездна помощ, която се дава на
фирмите. Програмата работи добре. Днес, на срещата в Пловдив, Борисов поиска от бизнеса
да подскажат теми и предложения, които да облекчат работата им, но да си остане контрола
върху крадците на ДДС и измамниците, защото това сега го има. Около 3 милиарда лева ще
бъдат дадени отново по програмата за Конкурентоспособност за малкия и средния бизнес.
Част от парите ще бъдат за експортно ориентираните предприятия.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.plovdiv24.com
Връзка: http://www.plovdiv24.bg/news/430017.html
Брой думи: 264
Резюме: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с работници от предприятие
"Биомашиностроене" в Пловдив, представители на бизнеса от район "Северен" и пловдивския
митрополит Николай, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
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Заглавие: Бойко Борисов в Пловдив: Кой слага микрофони в тоалетните на хората?
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с работници от предприятие
"Биомашиностроене" в Пловдив, представители на бизнеса от район "Северен" и пловдивския
митрополит Николай, предаде репортер на Plovdiv24.bg. На въпрос дали е станало вече ясно
кога ще бъде разпитван в прокуратурата той отговори:
"С най-голямо удоволствие ще отида в прокуратурата на разпит, за да разбера кой идва в дома
ми да ме записва. Интересно ми е дали това е официално, или не. Ако е законно, искам да знам
кой слага в тоалетните на хората микрофони".
Той заяви,че от 20 дни насам вижда само компромати. За финал Бойко Борисов се обърна към
журналистите с думите:
"Ако бях на ваше място, първо щях да защитя правото на хората, а не, когато дойдат
материали от чужди разузнавателни централи, които дават и сочат имена, тези хора да не се
викат".
След срещата си с работниците лидерът на ГЕРБ поговори с представители на бизнеса, за да
чуе проблемите на фирмите и да определи акценти, по които да се работи, за да се облекчи
работата им.
Пред хората Борисов заяви, че заедно с Делян Добрев са положили много усилия, за да
потръгне
усвояването
на
европейските
средства
по
Оперативна
програма
"Конкурентоспособност".
"С Делян Добрев направихме много промени. Ревизирахме процедурите и ги облекчихме. Така
отворихме вратите за над 1 милиард лева, които да влязат в българската икономика за
модернизация на малките и средните предприятия", коментира Борисов.
Заедно с него на срещата с бизнеса присъстваха кандидат-депутатът Менда Стоянова и
водачите на листите на ГЕРБ Хасково и ГЕРБ Габрово - Делян Добрев и Томислав Дончев,
както и други кандидати за депутати от Пловдив.
Източник: News.Plovdiv24.bg
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Резюме: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори
управленски мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив.
Борисов допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде "жизнено важен пункт"
в програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
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Заглавие: Ако ГЕРБ получи втори мандат, ще отдели енергетиката от икономическото
министерство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори управленски
мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив. Борисов
допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде "жизнено важен пункт" в
програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
Ще има и отделно министерство за електронното правителство, каза Борисов.
Около 3 милиарда лева ще бъдат дадени отново по програмата за „Конкурентоспособност”
за малкия и средния бизнес. Част от парите ще бъдат за експортно ориентираните
предприятия, декларира Борисов.
Преди това той се срещна с пловдивския владика Николай, който го благослови.
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Заглавие: В Рила, Бобошево и Невестино представиха възможности по Оперативните
програми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по оперативни
програми бяха разяснени на поредица от информационни срещи, които Областен
информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 22?26 април 2013 г. в общините
Рила, Бобошево и Невестино. Друг фокус на проведените срещи беше представянето на
примери за успешни проекти, реализирани с помощта на европейски средства.
На информационните събития екипът на ОИЦ представи процедурата по подприоритет 2.2.
„Компетентна и ефективна държавна администрация" по Оперативна програма
„Административен капацитет". Присъстващите получиха актуална информация и за
възможности по Оперативните програми (ОП) „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."
(ОПРЧР) и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.".
Разяснения бяха дадени за схемата „Отново на работа" , по която Агенция по заетостта
изпълнява проект „Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост", финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта е да се осигури
обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", чрез
предоставяне на качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и
двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. За
повече информация: Агенция по заетостта, http://www.az.government.bg/ и Дирекциите „Бюро по
труда" в страната.
Друга представена на срещите актуална процедура по ОПРЧР бе схемата "По-близо до
работа", насочена към новонаети/заети лица по трудов договор, които работят в населени
места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. В ДБТ желаещите подават
заявления за предоставяне на средства в реален размер за направените с обществен
транспорт ежедневни транспортни разходи до работното място и обратно (до 100 километра от
населеното място, където е местоживеенето на лицата по настоящ адрес).
В рамките на проведените семинари експертите от ОИЦ подчертаха също, че по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."
продължава набирането на проектни предложения по процедура
„Енергийна ефективност и зелена икономика". Процедурата основно цели да се предостави
подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода
към „зелена икономика" чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни
източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството,
както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.
„Енергийна ефективност и зелена икономика" е открита процедура за подбор на проекти,
покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, но не
по-късно от 31.10.2013 г.
От ОИЦ информираха, че друга възможност през 2013 г. по Оперативна програма
„Конкурентоспособност" е предстоящата за отваряне процедура за кандидатстване за
безвъзмездно финансиране "Внедряване на иновации в предприятията". Тази процедура е
насочена към предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на
предприятията за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти,
процеси и услуги.
Участниците в проведените от ОИЦ - Кюстендил срещи се запознаха и с примери за успешно
реализирани проекти, финансирани със средства от европейските фондове.
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информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 22?26 април 2013 г. в общините
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Заглавие: Над 200 млн. лв. тръгнали към бизнеса от началото на мандата на служебния
кабинет
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. 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 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.
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Резюме: Над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес от началото на мандата на
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38

Дата: 29.04.2013
Източник: www.vlastta.com
Връзка: http://www.vlastta.com/новини/57918/В-сферата-на-туризма-ходим-върху-пари-а-никойне-се-навежда-да-ги-вземе
Брой думи: 1324

Заглавие: В сферата на туризма ходим върху пари, а никой не се навежда да ги вземе
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Защо, според Вас, други балкански страни могат да правят от туризъм над 20% от
брутния си вътрешен продукт (Хърватия), да не говорим за Гърция, а България - едва 5%?
Какво ни пречи да станем първокласна туристическа дестинация?
За жалост през последните двадесет години липсваше каквато и да било стратегия за
насърчаване и развитие на българския туризъм. До началото на деветдесетте години браншът
носеше около над 15% от БВП. След хаотичното презастрояване на черноморските курорти и
пълната абдикация от страна на държавата, България се превърна в евтина туристическа
дестинация.
Управляващите някак си бяха убедени, че в страната ще продължат да идват туристи, защото
предлагаме евтини чаршафи, евтин пясък и евтини домати. Но като всеки бизнес, и туризмът се
разви, и хората станаха по-претенциозни. При нас нещата застинаха в миналото.
Летният туризъм заема над 75% от целия сектор, в страната почти не се развиват
алтернативни форми на туризъм. България е на второ място в Европа по брой на минерални
извори, като този ресурс не се използва въобще. Балнео и спа туризма заема по-малко от 1%.
Това е безумие – след като има сериозно търсене на пазара, гарантирани доходи, дори само от
пенсионните фондове, подготвени медицински кадри в страната ни, които се чудят как да
свързват двата края... И на този фон ние не правим нищо. Ходим буквално върху пари, но явно
никой не иска да се наведе да ги вземе.
Единна народна партия може да помогне на хората да ги вземат. Какво да говорим за развитие
на винен туризъм, религиозен туризъм, културно-исторически, селски, ловен, екстремен
туризъм и т.н. Развитието на тези алтернативни форми е начинът за удължаване на
туристическия сезон.
Трябва ли дългосрочна стратегия в сектора и каква?
Преди пет години подготвихме нов Закон за българския туризъм, в който настоявахме за
намаляване на регулационните режими от страна на държавата към бизнеса. Там предлагахме
прехвърляне на лицензионните и разрешителните режими към браншовите организации. В него
се предвиждаше общините и регионите да поемат ангажиментите по туристическата реклама.
Винаги сме искали самостоятелно Министерство на туризма. Нищо не последва от това наше
искане, което за мен е необяснимо. Страната ни е с толкова дадености, а ние да не желаем да
ги използваме. Туризмът, освен бизнес, който пълни хазната, и бранш, който отваря много
работни места, е и своеобразен посланик на България, защото представя Родината ни пред
стотици хиляди чужденци. Опознават навиците ни, културата на поведение и обслужване,
пътищата ни, църквите ни, реда и сигурността в страната, кухнята ни, какво ли още не.
Докосват България отвътре и, ако се влюбят, винаги се връщат отново. Но преди това са
разказали на много хора за нас, в своите страни. И без да искат, стават наши посланици.
Така, че на туризма трябва да гледаме изключително сериозно, защото той е нещо повече от
шезлонг на плажа.
Защо София не е предпочитана туристическа дестинация? Какво може да предложи на чуждия,
че и на българския турист?
София не се предлага адекватно на туристическия пазар и именно тук личи пълната липса на
стратегия за управление на туристическия сектор. Не съществуват никакви туристически
продукти, които да се рекламират и да се продават успешно.
През последните десет години общината не положи почти никакви грижи за развитието на
туризма и рекламата на София като дестинация. Създаден бе туристически информационен
център, поставен на безумно място, който дори неговите създатели не могат да намерят.
София основно остана дестинация за бизнес туризъм и командировани хора. За съжаление
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след 2008 година, поради сериозния спад в икономиката, бизнес посещенията намаляха с
около 30% на годишна база.
А София може да предлага и интересен исторически, спа и конгресен туризъм – само е
необходимо да се инвестира в добре планирана рекламна кампания и в инфраструктура. Това
трябва да стане с активната подкрепа на Общината и Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Нито една европейска столица няма в близост до себе си планина,
като Витоша, а минералните извори на територия на София са над 50.
Дано тези факти предизвикат размисъл и действия, каквито ние в Единна народна партия сме
подготвили, а не съзерцание и бездействие, каквото наблюдаваме вече толкова години от
управляващите.
Като говорим за туризъм, там има изключително широко място за развитие на малкия и
семейния бизнес. Какво спъва малкия бизнес да работи?
Малките и средни предприятия в българския туризъм са поставени пред огромен натиск от
страна на държавна и общинска администрация. Нямат почти никакъв достъп до европейско
финансиране. Лицензионните и разрешителните режими в бранша, "изяждат“ оборотните
средства на инвеститорите в туризма. Това са фактите в момента.
Спешно трябва да се приеме закон за браншовите организации, в който да се дадат
правомощия на национално представените браншови организации при приемане на
национални стратегии и извършване на национална реклама.
Задължително е да се улесни достъпът до външни пазари и изложби, защото не е по силите на
малкия и средния бизнес сам да излезе на тях. Време е да започне работа по обучение на
професионални кадри в туризма и въвеждане на стажантски програми, за да повишим
качеството на услугата, а оттам – фирмите да претендират и за по-високи приходи от пазара.
Нужен е непрекъснат диалог между браншови организации и държавна администрация. Те
трябва да работят като съюзници, защото в момента едните стоят като уплашени хора, които се
опитват да печелят пари, а другите - като контролен орган. Само с помощта на държавата
могат да се създадат туристически клъстъри по региони.
Трябват ли специални мерки за стимулиране на микро и малкия бизнес? Какви административни, данъчни, регионални и др.
Малките и средните предприятия създават над 80% от работните места в България, но са
поставени пред натиск от агресивна и некомпетентна администрация, която изнудва, вместо да
помага. Интензивното развитие на международните пазари създава нужда от подкрепата на
държавата.
Улесняването на отпускането на кредити също е ключов момент от мерките за подкрепа,
особено за стартиране на бизнес в приоритетни сектори от икономиката с висока добавена
стойност и потенциал за бърз растеж.
В програмата на Единна народна партия предвиждаме подкрепа за развитие на човешките
ресурси, за да се подобри производителността, чрез създаване на Програма за обучение на
заети в малките и средни предприятия, в която хората да се обучават в работещи компании. Ще
подкрепим износа, като стимулираме създаването на смесени предприятия в България, но и
като балансираме стокооборота не само към страни от Европейския съюз, а и към пазари със
сериозен растеж през последните 10 години, за да създадем положително салдо.
Скоростно ще преразгледаме регулаторните режими и ще намалим финансовата тежест върху
бизнеса. Държавните такси трябва да са определени на разходен принцип и да се разшири
приложението на принципа за "мълчаливо съгласие“ за административни услуги.
Нужна ли е специална политика на кредитиране на малкия и средния бизнес? Трябва ли
държавата да се намеси, като направи специални програми за кредитиране чрез Българската
банка за развитие, например?
В условията на тежка икономическа криза доверието от страна на кредиторите към малките и
средни предприятия е слабо. Това води до сериозна липса на средства при реализирането на
бизнес проектите.
През последните години банките силно затегнаха условията си - освен лихвите, завишиха и
качествените изисквания към предприятията и проектите. Фирмите трябва да отговарят на повисоки стандарти, което допълнително ги затруднява в получаването на заеми в условията на
криза. Това доведе до влошени парични обороти, перспективите за реализация на продукцията
са силно ограничени, а обезпеченията по кредити са обезценени.
От друга страна банките не предлагат гъвкави и адекватни форми на финансиране, освен
стандартните кредити и форми на обезпечение на бъдещите вземания. Именно тук е мястото
на Българската банка за развитие, която да гарантира отпускането на кредити за малък и
среден бизнес при облекчени условия. Трябва да се намали минималния праг за финансиране
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до 20 000 лева. Така ще се гарантира финансирането на малки новостартирали проекти.
Бързото стартиране на програмата Джереми 2 е от ключово значение за раздвижване на
пазара за кредитиране.
Създаването на Национален гаранционен фонд от страна на държавата е първата стъпка към
подпомагането на финансирането на проектите на малкия и среден бизнес. Но за жалост той
все още не подпомага всички отрасли на икономиката на страната, а по този начин все още не
функционира по начина, по който бе планиран.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепим екпортното производство и иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Подкрепата за експортноориентираното призводство, иновациите и реалния бизнес ще
са водещите приоритети на ГЕРБ в икономиката, ако спечелим парламентарните избори и
съставим правителство.
Това заяви бившият икономически министър и водач на листите за Хасково и Перник Делян
Добрев по време на среша с представители на бизнеса от град Пловдив в града под тепетата.
“Ще подкрепяме икономиката и реалния бизнес, защото само вие знаете как да създавате нови
работни места, как да развивате бизнеса си, да изхранвате работниците си и България”,
коментира Добрев. Той подчерта, че до август 2009 г. правителството на Тройната коалиция е
усвоило едва 0,07 % от европарите по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. А
правителството на ГЕРБ до януари 2013 г. е усвоило 48,9 % и е договорило 80% от парите по
програма “Конкурентоспособност”, посочи бившият икономически министър. “Това е
доказателството, че ГЕРБ отдавна работи за развитието на българската икономика. Бизнесът и
работните места ще останат приоритет на партията и на правителството на Бойко Борисов”,
коментира Добрев.
24 часа онлайн
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Заглавие: Ивайло Московски: Нито един избирател не ме попита за подслушванията на
срещите ни
Подзаглавие:
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
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
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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.
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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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Заглавие: 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 социологоческите 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?
- 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
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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.
С кандидата за депутат
от БСП
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
разговаря
ЗДРАВКА АНДОНОВА
- 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.
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Заглавие: Делян Добрев: Ще подкрепим екпортното производство и иновациите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Подкрепата за експортноориентираното призводство, иновациите и реалния бизнес ще
са водещите приоритети на ГЕРБ в икономиката, ако спечелим парламентарните избори и
съставим правителство.
Това заяви бившият икономически министър и водач на листите за Хасково и Перник Делян
Добрев по време на среша с представители на бизнеса от град Пловдив в града под тепетата.
“Ще подкрепяме икономиката и реалния бизнес, защото само вие знаете как да създавате нови
работни места, как да развивате бизнеса си, да изхранвате работниците си и България”,
коментира Добрев. Той подчерта, че до август 2009 г. правителството на Тройната коалиция е
усвоило едва 0,07 % от европарите по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. А
правителството на ГЕРБ до януари 2013 г. е усвоило 48,9 % и е договорило 80% от парите по
програма “Конкурентоспособност”, посочи бившият икономически министър. “Това е
доказателството, че ГЕРБ отдавна работи за развитието на българската икономика. Бизнесът и
работните места ще останат приоритет на партията и на правителството на Бойко Борисов”,
коментира Добрев.
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Заглавие: Технопарковете – сътрудничество между наука, образование, технологии и
бизнес
Подзаглавие: Национална концепция за пространствено развитие на България
Автор:
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 ниво, 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 техпноарковете 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.
"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
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Рангелов, главен архитект на община Русе. Спряхме са на територия, която чисто географски е
стратегическа: в близост с трансевропейски 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 в 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 на 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-италиански консорциум Сlimb, 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 проектът "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 на общината. За 300-хилядния италиански град близо 10 000 жители са
участвали в обсъждането на градоустройствения план, което оказа много положителен ефект
върху неговото изготвяне.
Участници Проф. д-р арх. Веселина Троева, изп. директор на НЗТР и ръководител на
обединение "София XXI", разработващ ИПГВР - София Арх. Елица Панайотова, изп. директор
на "София Тех парк" Ар. Симеон Рангелов, главен архитект на Русе Инж. Атанас Бързев,
директор на дирекция "Водна инфраструктура" в СМ – Казанлък Миглена Кузманова, мениджър
"Бизнес развитие" на "ЕСРИ България" и председател на БАГИС Арх. Лапо Галуци –
представител на българо-италиански консорциум "Climb" Модератор – урбанист Галина
Алексова, председател на Съюза на урбанистите в България.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.speshno.info
Връзка: http://www.speshno.info/news.php?id=223976
Брой думи: 117
Резюме: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори
управленски мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив.
Борисов допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде "жизнено важен пункт"
в програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
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Заглавие: Ако ГЕРБ получи втори мандат, ще отдели енергетиката от икономическото
министерство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори управленски
мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив. Борисов
допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде "жизнено важен пункт" в
програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
Ще има и отделно министерство за електронното правителство, каза Борисов.
Около 3 милиарда лева ще бъдат дадени отново по програмата за „Конкурентоспособност”
за малкия и средния бизнес. Част от парите ще бъдат за експортно ориентираните
предприятия, декларира Борисов.
Преди това той се срещна с пловдивския владика Николай, който го благослови.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.snews.bg
Връзка: http://www.snews.bg/bg/statiya/boyko-v-plovdiv-da-kazhe-nyakoy-dali-mi-e-dal-rushvet-ili-see-preredil:31002
Брой думи: 149
Резюме: "Нека някой да каже при мене дали се е прередил, дали е дал рушвет. Идвали са
майки с деца и други. Всичко за всички е еднакво", каза лидерът на ГЕРБ на среща с работници
от пловдивския завод за съдове за хранителната промишленост "Биомошиностроене".
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Заглавие: Бойко в Пловдив: Да каже някой дали ми е дал рушвет, или се е прередил
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Нека някой да каже при мене дали се е прередил, дали е дал рушвет. Идвали са майки
с деца и други. Всичко за всички е еднакво", каза лидерът на ГЕРБ на среща с работници от
пловдивския завод за съдове за хранителната промишленост "Биомошиностроене".
Борисов се срещна с над 250 работници от завода. "С Делян Добрев положихме страшно много
усилия, за да потръгне усвояването на европейските средства по Оперативна програма
"Конкурентноспособност". 35% от еврофондовете усвоихме.
Когато дойдохме на власт, не работеше нито един фонд. С Делян Добрев направихме много
промени. Ревизирахме процедурите и ги облекчихме. Така отворихме вратите за над 1 млрд.
лв., които да влязат в българската икономика за модернизация на малките и средните
предприятия", каза Борисов.
На срещата заедно с Борисов присъстват кандидат-депутатът Менда Стоянова и водачите на
листите на ГЕРБ Хасково и ГЕРБ Габрово – Делян Добрев и Томислав Дончев, както и други
кандидати за депутати от Пловдив.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.dartsnews.bg
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/46732
Брой думи: 201
Резюме: Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където ще се срещне с
представителите на над 50 фирми от града. В момента той говори със стотици работници от
"Биомашиностроене" в града.
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Заглавие: Бойко в Пловдив на среща с бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където ще се срещне с
представителите на над 50 фирми от града. В момента той говори със стотици работници от
"Биомашиностроене" в града.
Пред хората бившият премиер изтъкна, че неговото правителство е положило много усилия, за
да потръгне усвояването на европейските средства по оперативна програма
"Конкурентноспособност". Така са се отворили вратите за над 1 милиард лева, които отиват в
българската икономика за модернизация на малките и средни предприятия.
Заедно с него на срещата с бизнеса ще присъстват кандидат-депутатът Менда Стоянова и
водачите на листите на ГЕРБ в Хасково Габрово – Делян Добрев и Томислав Дончев, както и
други кандидати за Народното събрание от Пловдив.
Борисов заяви още веднъж, че с удоволствие ще отиде на разпит, за да чуе кой го подслушва у
дома. В Пловдив той коментира още: " С най-голямо удоволствие ще разбера кой идва в дома
ми да разбере големите и малките ми нужди. Интересува ме кой записва в тоалетната и дали е
официално или не. Ако е незаконно – искам да знам кой слага на хората в тоалетната
микрофони". Председателят на ГЕРБ допълни, че се отнася към прокуратурата с уважение и
истински се надява да разбере кой го подслушва.
Очаквайте подробности!
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.borbabg.com
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=25502
Брой думи: 1276

Заглавие: Меглена Кунева, председател на „Движение България на гражданите”:
„България има нужда от хора, които могат да носят отговорност и не се оправдават”
Подзаглавие:
Автор: Сашка Александрова
Текст: Меглена Кунева е председател на „Движение България на гражданите”. Миналата
седмица тя беше в областта на предизборна обиколка. Във Велико Търново се срещна със
симпатизанти и представи листата с кандидати за народни представители, водена от 33годишния Петър Николов.
- Г-жо Кунева, някои от хората, които влизат в движението, много симпатизанти и
гласоподаватели казват, че за тях Вие сте пример за морал в политиката. Тази отговорност е
по-скоро тежест за Вас или по-скоро предизвикателство?
- И от двете по малко. Но всъщност това ми дава и много голяма сила. Нека да го кажа така –
мен не може да ме разклати и победи лошото. Може да ме боли от лошото, може да ме
прерязва, но не и да ме събори. Но доброто може да ме победи. Може буквално да ме
превземе и хората, когато ми казват добра дума, те вече са ме превзели. И от тук нататък аз
искам да направя колкото се може повече от това, което те искат да видят около себе си като
промяна. Много е просто. В повечето професии, свързани с хора, е точно така. Ако вярваш на
лекаря си, той ще те излекува. Ако лекарят обича и уважава пациентите си, той може да стане
добър лекар. Така е в учителската професия, така е във вашата. Всичко, свързано с хора, се
базира на доверието, на добрата емоция, не на лошата.
- От какво правителство има нужда в момента България?
- България винаги има нужда от нормални хора, които знаят кое е добро и кое е лошо, кое е
встрани, кое е назад и кое напред. От хора, които поемат отговорност и не се оправдават с
нищо. На мен ми е много странно как може буквално да се вземе една власт и след това да
започнеш да се изненадваш от това, което виждаш, като че ли не си живял в тази същата
страна досега. Национални политици кандидатстват за национално доверие, не е дошъл някой
от Швейцария да ни управлява. Това са български политици. Не може да каже някой: „Ама аз не
съм знаел какво заварвам от предишното правителство”. Как така не си знаел, къде си живял
досега? Ако си живял нормално в страната си, ще знаеш, ако си пътувал и си говорил с хората,
ще знаеш състоянието на бизнеса, ще знаеш пенсиите на хората, какво има в бюджета и т.н.
Така че имаме нужда от хора, които могат да носят отговорност и не се оправдават. А и бих
казала, че имаме нужда от хора жертвоготовни.
Хората са толкова отчаяни, че слагат всички политици под един знаменател, и това е найтежката част от моята работа. Много често ми се случва да ми кажат: „Вие през последните
години направихте еди-какво си”. Аз казвам: Ама не съм аз, напротив, аз съм точно срещу това.
Но отношението пак е същото. Защото така, както искаме всички лекари да са добри и всички
журналисти безпристрастни, така искаме и всички политици да притежават този основен
постамент, който да дава чест на това занятие. А от там нататък - да, различни сме. Единият
ще иска плосък данък, другият няма да го иска. Един ще иска, както ние, министерство на
Дунавския регион, друг ще строи пътища, трети ще влага повече в образованието. Но не можем
да се различаваме по връзките си с бандитите, по отвличането на страната. Не може по
корупцията.
- Даниел Вълчев застана до Вас, значи образованието е приоритет за „Движение България на
гражданите”. Какво в политиката в тази сфера досега не Ви допада и какво бихте искали да
промените?
- Проблемът на образованието е, че когато тръгнем по един път, ние трябва да вървим по него
години. Между впрочем същото важи и за сферата на здравеопазването. При нас, в нашата
платформа, това е третият стълб - България на бъдещето за образование, здравеопазване и
култура. Да, има щрихи, които очертават една картина на реформите. Матурите са такава,
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Резюме: Меглена Кунева е председател на „Движение България на гражданите”. Миналата
седмица тя беше в областта на предизборна обиколка. Във Велико Търново се срещна със
симпатизанти и представи листата с кандидати за народни представители, водена от 33годишния Петър Николов.
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делегираните бюджети също са част от тази картина. Но в последните години образованието
намаля като финансиране с 500 млн. лв. Тя цялата реформа се дърпа назад, няма
кръвоснабдяване. Деца отпадат от училище – нашата страна държи най-високия процент по
този показател в Европа. Децата излизат без занаят, без нещо, което да им даде възможност
да избират да учат или не в университета. Професионалните училища например са спасение за
тях.
Качеството на университетското образование е важно. Защо хем караш матура, хем след това
отиваш на изпит. Не може ли изпитът да бъде накрая, за да се види какво знаеш. Има ли връзка
между това, от което има нужда нашата страна, и това, което дава като продукция
образованието? Къде се намесва бизнесът, за да каже нашите планове са такива и такива.
Нищо не може да се предвиди в нашата държава, това ми е мисълта. Понеже не знаем кой кого
подслушва и дали на един производител няма да му бъде дръпнато килимчето изпод краката,
бизнесът не може да планира и кадри.
Олиото „Калиакра” отиде в Румъния и така изчезнаха стотици работни места. Какво прави
Русенският университет? Ние нямаме земеделието, което заслужаваме. Какво прави
Селскостопанската академия? Как да планира. Кой отива да учи ветеринарна медицина? Без
корупция може ли да работиш професията си? Ако е с корупция, защо му е на младия човек да
работи тук, по-добре е да замине. Така мислят много млади хора и те не бягат, защото няма
работа, което е факт, разбира се и причина, но бягат, защото не могат сами да създадат своята
работа, която искат. Ето това те могат да направят буквално, ако преминат от другата страна на
Дунава. Тази липса на предвидимост, тя не е само в законите, а и в това как ги прилагаш, в това
има ли кой да устои на натиска, защото държавата е много отровена.
- Как могат да бъдат защитени интересите на дребния и среден бизнес, за които всички казват,
че са гръбнакът на икономиката, и в същото време няма грижа точно за тези фирми?
- Ние само това имаме, едър бизнес нямаме. Предполагам, че много хора не са успели да се
докоснат до програмата за конкурентоспособност. Много жалко. Тази програма отиде в
небитието, парите изтекоха в канала. ГЕРБ се опитаха да направят един фокус, като обявиха,
че уж са изразходвали парите по един фонд „Джеръми”, но истината е, че само 0.2% от този
фонд са изразходвани. Не можеш да спечелиш проекта, ако нямаш връзки. Ето това е
проблемът.
И още нещо – Банката за развитие. Написахме писмо до Банката за развитие, за да питаме
какви кредити са давали на бизнеса. Те ни казаха, че няма да ни кажат, защото било тайна.
Питахме колко процентът за малък, колко за среден и колко за голям бизнес – и това се оказа
тайна. Няма да се учудя, ако след някой и друг ден се окаже, че са се облагодетелствали
няколко души, които са приятели, кумове, роднини нечии…
И от особена важност за бизнеса е науката бизнес. Независимо какво правиш, едно цехче за
трикотаж да имаш, начинът, по който влагаш, е наука и тя ти дава възможност да произвеждаш
по-качествено, по-евтино и с по-голяма възможност да се реализираш на пазара. Но тук
държавата трябва много силно да подкрепи малкия и средния бизнес.
- С какво от женското си ежедневие трябваше да се разделите, влизайки в тази битка?
- Аз не съм суетна, така че малко жертви направих. Най-голямата е, разбира се, липсата ми на
време за моето семейство и за приятелите ми. Преди няколко дни се навършиха 29 г., откакто
се оженихме с моя съпруг. Семейството ми ме подкрепя, толерантно се отнасят към мен и към
всичко, което правя. Знам че като се върна вкъщи, колкото и да е късно, ще има кой да ме чака.
И знам, че сутрин винаги има кой да ми каже добра дума, преди да изляза. Макар че сутрин
пред всички думи предпочитам едно кафе.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.borbabg.com
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=25499
Брой думи: 512

Заглавие: Над 100 производители и 7 търговски вериги се срещнаха във Велико Търново
Подзаглавие: Министър Асен Василев: "Над 200 млн. лв. тръгнаха към бизнеса"
Автор: Стилян Найденов
Текст: НАД 200 МЛН. ЛВ. СА ТРЪГНАЛИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ОТ НАЧАЛОТО НА
МАНДАТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО. 150 млн. лв. от тях са нисколихвени кредити по
финансовия инструмент Jeremie - съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия. Това съобщи в събота във Велико Търново министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев.
Във Велико Търново той и заместникът му Виолета Лорер организираха изложение на
производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието. В него
участваха над 100 малки и средни предприятия, както и 7 големи търговски вериги,
включително и няколко компании от региона, сред които великотърновският хлебозавод,
„Стефмарк”, „Елит Мес” и др. Изложението, което е първото по рода си в региона, пък бе
открито от кмета Даниел Панов, който изтъкна факта, че Велико Търново е вторият по
икономическо развитие град в Централна Северна България. Според него форумът е
организиран само седмица след международната борса „Културен туризъм” и трябва да стане
традиционен. Министър Василев и кметът Панов бяха изненадани от продукцията с лимец на
софийски производител на питки, хляб и лакомства.
"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 Асен Василев. Той допълни, че се преразглеждат договори, по
които се забелязва неравнопоставеност между големите и малките играчи на пазара. Според
министъра Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последния месец се била
активизирала. Тя трябвало да се произнесе дали у нас има картели. Личните му наблюдения
обаче били, че има изкривявания и цени, които са неоправдани от пазара.
АСЕН ВАСИЛЕВ ПОДЧЕРТА, 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 са вкъщи, не означава, че утре няма отново да излязат на
улицата, ако промените не станат факт", категоричен е Василев. Той поздрави миньорите и ги
даде за пример за целия сектор на енергетиката."Хубаво е, когато някой иска нещо от
държавата, първо да види къде може да оптимизира сам дейността си. Миньорите направиха
необходимите ограничения на разходите", каза Василев.
Министърът добави, че 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. При визитата си в старата столица министър Василев каза още, че се надява това
да бъде начало и първата стъпка за голяма част от изложителите на техните стоки чрез
веригите да започнат да стигат и до международните пазари.
Според Даниел Панов в региона има много качествени стоки, които действително трябва да се
рекламират и производителите да имат връзка с големите търговски вериги.
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Резюме: НАД 200 МЛН. ЛВ. СА ТРЪГНАЛИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ОТ НАЧАЛОТО НА
МАНДАТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО. 150 млн. лв. от тях са нисколихвени кредити по
финансовия инструмент Jeremie - съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия. Това съобщи в събота във Велико Търново министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.more.info.bg
Връзка: http://more.info.bg/article.asp?articleID=920682&topicID=211&issueID=3792
Брой думи: 219
Резюме: Повечето от времето на Асен Василев отива за борба с проблемите в енергийния
сектор
Над 200 милиона лева е получил бизнесът в България от служебното правителство, обяви
икономическият министър Асен Василев, цитиран от BulgariaOnAir.
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Заглавие: Над 200 милиона лева получили фирмите от служебния кабинет
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Повечето от времето на Асен Василев отива за борба с проблемите в енергийния сектор
Над 200 милиона лева е получил бизнесът в България от служебното правителство, обяви
икономическият министър Асен Василев, цитиран от BulgariaOnAir.
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 Асен Василев. Той допълни, че голяма
част от разплащанията вече са факт, в това число и по оперативната програма за
конкурентоспособност, както и от държавния бюджет. От министерството са започнали да
разглеждат договори, по които е забелязано, че има неравнопоставеност между малките и
големите 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. Според него обаче това няма как да се
случи, докато той е на този пост.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.plovdiv.dir.bg
Връзка: http://plovdiv.dir.bg/news.php?id=13767286&nt=10
Брой думи: 141
Резюме: Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където ще разговаря с
представителите на над 50 фирми от града, предаде “Фокус”.
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Заглавие: Борисов дойде в Пловдив за среща с бизнеса
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив, където ще разговаря с
представителите на над 50 фирми от града, предаде “Фокус”.
Първо обаче Борисов се срещна с над 250 работници от фирма „Биомашиностроене” –
Пловдив.
Пред хората лидерът на ГЕРБ заяви, че заедно с Делян Добрев са положили страшно много
усилия, за да потръгне усвояването на европейските средства по Оперативна програма
„Конкурентноспособност”.
„С Делян Добрев направихме много промени. Ревизирахме процедурите и ги облекчихме. Така
отворихме вратите за над 1 милиард лева, които да влязат в българската икономика за
модернизация на малките и средните предприятия”, коментира Борисов.
Заедно с него, на срещата с бизнеса присъстват кандидат-депутатът Менда Стоянова и
водачите на листите на ГЕРБ Хасково и ГЕРБ Габрово – Делян Добрев и Томислав Дончев,
както и други кандидати за депутати от Пловдив. Всеки момент ще започне срещата на Борисов
с представителите на бизнеса.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.tvevropa.com
Връзка: http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/86095
Брой думи: 117
Резюме: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори
управленски мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив.
Борисов допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде "жизнено важен пункт"
в програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
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Заглавие: Ако ГЕРБ получи втори мандат, ще отдели енергетиката от икономическото
министерство
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако партията му спечели втори управленски
мандат, енергетиката ще бъде отделена от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Това той заяви по време на предизборна среща с бизнеса в Пловдив. Борисов
допълни, че създаването на електронно правителство ще бъде "жизнено важен пункт" в
програмата на партията му и ако няма пари за него, ще бъде взет заем от 500 милиона лева.
Ще има и отделно министерство за електронното правителство, каза Борисов.
Около 3 милиарда лева ще бъдат дадени отново по програмата за „Конкурентоспособност”
за малкия и средния бизнес. Част от парите ще бъдат за експортно ориентираните
предприятия, декларира Борисов.
Преди това той се срещна с пловдивския владика Николай, който го благослови.

58

Дата: 29.04.2013
Източник: www.novinite.bg
Връзка: http://www.novinite.bg/articles/36250/-Borisov-Polojihme-strashni-usiliya-za-da-ni-potragnes-evropejskite-pari
Брой думи: 121
Резюме: С Делян Добрев положихме страшно много усилия, за да потръгне усвояването на
европейските средства по Оперативна програма „Конкурентноспособност" и вкарахме 1 млрд
лева в българската икономика за малки и средни предприятия, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов пред 250 работници от фирма „Биомашиностроене" в Пловдив
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Заглавие: Борисов: Положихме страшни усилия, за да ни потръгне с европейските пари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: С Делян Добрев положихме страшно много усилия, за да потръгне усвояването на
европейските средства по Оперативна програма „Конкурентноспособност" и вкарахме 1
млрд лева в българската икономика за малки и средни предприятия, заяви лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов пред 250 работници от фирма „Биомашиностроене" в Пловдив
„С Делян Добрев направихме много промени. Ревизирахме процедурите и ги облекчихме. Така
отворихме вратите за над 1 милиард лева, които да влязат в българската икономика за
модернизация на малките и средните предприятия", коментира Борисов, цитиран от агенция
"Фокус".
Борисов пристигна в Пловдив за среща с бизнесмени. Заедно с него присъстват кандидатдепутатът Менда Стоянова и водачите на листите на ГЕРБ Хасково и ГЕРБ Габрово – Делян
Добрев и Томислав Дончев, както и други кандидати за депутати от Пловдив.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.offnews.bg
Връзка: http://offnews.bg/index.php/189404/gerb-planira-da-poharchi-miliard-za-e-upravlenie
Брой думи: 163
Резюме: ГЕРБ планира създаването на електронно управление, ако спечели изборите и ако за
него няма достатъчно пари в бюджета, ще се вземе заем. Това обяви днес на среща с
представители на бизнеса в Пловдив лидерът на партията Бойко Борисов, цитиран от Фокус.
Борисов посочи и сумата на евентуалния заем – 500 милиона лева.
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Заглавие: ГЕРБ планира да похарчи ½ милиард за е-управление
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ГЕРБ планира създаването на електронно управление, ако спечели изборите и ако за
него няма достатъчно пари в бюджета, ще се вземе заем. Това обяви днес на среща с
представители на бизнеса в Пловдив лидерът на партията Бойко Борисов, цитиран от Фокус.
Борисов посочи и сумата на евентуалния заем – 500 милиона лева.
Ако партията спечели втори мандат, ще бъде открито и съответно Министерство за
електронното управление. „Това ще реши въпроса с мотаенето, бюрокрацията и корупцията.
Това са ни жизнено важните пунктове в програмата“, каза още Борисов.
Освен това ГЕРБ планира енергетиката да бъде отделена от икономиката и туризма в
специално министерство. Официалната идея на разделянето е да се концентрират усилията в
усвояването на средства по оперативната програма „Конкурентоспособност”. „Има огромен
ресурс от служители, които трябва да се стремят да стигнат до всеки човек, това е огромната
ни цел“, каза Борисов.
Всеки трябва да има възможност, добави той. Всяка изрядна фирма, която не е правила
данъчни нарушения, трябва да бъде одобрявана максимум в седемдневен срок.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.pik.bg
Връзка:
http://pik.bg/борисов-в-пловдив-да-каже-някой-дали-е-дал-рушвет-при-менеnews69899.html
Брой думи: 148
Резюме: "Нека някой да каже при мене дали се е прередил, дали е дал рушвет. Идвали са
майки с деца и други. Всичко за всички е еднакво", каза лидерът на ГЕРБ току-що на среща с
работници от пловдивския завод за съдове за хранителната промишленост.
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Заглавие: Борисов в Пловдив: Да каже някой дали е дал рушвет при мен
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Нека някой да каже при мене дали се е прередил, дали е дал рушвет. Идвали са майки
с деца и други. Всичко за всички е еднакво", каза лидерът на ГЕРБ току-що на среща с
работници от пловдивския завод за съдове за хранителната промишленост.
Борисов се среща с над 250 работници от завода. "С Делян Добрев положихме страшно много
усилия, за да потръгне усвояването на европейските средства по Оперативна програма
"Конкурентноспособност". 35% от еврофондовете усвоихме. Когато дойдохме на власт, не
работеше нито един фонд. С Делян Добрев направихме много промени. Ревизирахме
процедурите и ги облекчихме. Така отворихме вратите за над 1 млрд. лв., които да влязат в
българската икономика за модернизация на малките и средните предприятия”, каза Борисов.
На срещата с Борисово присъстват кандидат-депутатът Менда Стоянова и водачите на листите
на ГЕРБ Хасково и ГЕРБ Габрово – Делян Добрев и Томислав Дончев, както и други кандидати
за депутати от Пловдив.
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Дата: 29.04.2013
Източник: www.myvidin.com
Връзка: http://news.myvidin.com/about-115432.html
Брой думи: 165
Резюме: Кооперацията в Раковица ще търси финансиране от Европейските фондове.
Продължават срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) с
потребителските кооперации в региона. Днес екипът на центъра проведе среща с членкооператори в с. Раковица, община Макреш, посветена на новия програмен период.
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Заглавие: Продължават срещите с потребителските кооперации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кооперацията в Раковица ще търси финансиране от Европейските фондове.
Продължават срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) с
потребителските кооперации в региона. Днес екипът на центъра проведе среща с членкооператори в с. Раковица, община Макреш, посветена на новия програмен период. Беше
подчертано, че с оглед потенциала на кооперативното движение и възможностите, които
предоставят Европейските фондове, проектната активност на кооперация „Спасение“ и в
настоящата, и следваща финансова рамка (2014-2020 г.) може да се насочи към оперативните
програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и „Развитие на
човешките ресурси“.
Председателят на кооперацията Янко Митев благодари на екипа на ОИЦ за подкрепата и
подчерта, че ще разчита на продължаване на сътрудничеството. Взаимодействието с
читалището в с. Раковица също е част от предстоящите дейности на центъра.
На срещата бе представено и изпълнението на оперативните програми в област Видин и
община Макреш. Общината няма договорени проекти по оперативните програми (съгласно
ИСУН) и затова екипът на ОИЦ-Видин ще проведе поредица от информационни срещи, които
да подкрепят повишаването на проектната активност на потенциалните бенефициенти.
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