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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
01.05.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 25 

 вестници, от които: 12 

 - национални 3 

 - регионални 9 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 13 

Общо за деня 25 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.05.2013  
Източник: в. Монитор  
Страница: 9  
Брой думи: 452  
 
 
Резюме: Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) годишно отпуска между 200 
и 250 млн. евро по различни програми за финансиране в България. Това ще бъде възможно и 
през 2013 г., съобщи Жан-Марк Петершмит, управляващ директор за Централна и Югоизточна 
Европа в ЕБВР. Банките у нас обикновено използват предоставените средства за подпомагане 
на малкия и средния бизнес, повишаване на конкурентоспособността и инвестиции в 
модернизация.  
 
Заглавие: 250 млн. евро кредити за българския бизнес  
Подзаглавие: Най-често търсят заеми в селското стопанство  
Автор: Дарина КАХРАМАНОВА  
Текст: Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) годишно отпуска между 200 и 
250 млн. евро по различни програми за финансиране в България. Това ще бъде възможно и 
през 2013 г., съобщи Жан-Марк Петершмит, управляващ директор за Централна и Югоизточна 
Европа в ЕБВР. Банките у нас обикновено използват предоставените средства за подпомагане 
на малкия и средния бизнес, повишаване на конкурентоспособността и инвестиции в 
модернизация.  
Петершмит присъства на подписване на споразумение, чрез което се предоставя финансов 
пакет в размер на 85 млн. евро на групата Societe Generale в България. От тях банката ще 
получи 75 млн. евро като заем, който е структуриран в три транша. След това парите ще бъдат 
отпускани по линия на програмата "Партньорство за растеж" на малки и средни предприятия у 
нас. Останалите 10 млн. евро ще бъдат предоставени като кредит на дъщерната лизингова 
компания на банката у нас. Така българските фирми ще могат да си осигуря средносрочно и 
дългосрочно  
финансиране за  
покупка на различни съоръжения  
Средствата ще се отпускат на българските компании без значение от сектора, в който работят. 
Тъй като кредитната линия е предоставена при изгодни условия, заемите за фирмите също ще 
се отпускат при по-ниски лихвени нива от пазарните. Според данни на БНБ новите бизнесзаеми 
до 1 млн. евро, изтеглени в националната валута, са се предоставяли при средна лихва от 
7,91% през март. Ако този вид кредити са в евро, лихвата същия месец е била 7,37 на сто. 
Лихвените нива за големите бизнескредити са по-високи. Ако заемът е над 1 млн. евро и е 
изтеглен в левове, лихвата е около 8,73 на сто за нови клиенти. Ако кредитът е отпуснат в евро, 
оскъпяването е 8,62 на сто.  
От данните на централната ни банка става ясно още, че лихвите по малките бизнескредити до 
1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0,78 и 1,31 процентни пункта на годишна 
база. Лихвите по заемите за фирмите над тази сума обаче се увеличават през март спрямо 
същия месец на миналата година.  
Повишението е между 0,17 и 1,86%  
"Банките у нас се намират в среда на свръхликвидност и ценообразуването се базира главно на 
това", коментира Мария Русева, зам. главен изпълнителен директор на финансовата 
институция, получила финансирането от ЕБВР. Според нея тенденцията на понижаване на 
лихвите по кредитите е продиктувана точно от високата ликвидност на банките, а не от 
промяната на риска. Русева обясни още, че най-активни при търсенето на кредити са фирмите 
от сектора на селското стопанство и експортно ориентираните компании, които имат добри 
позиции и извън еврозоната. Търсенето на финансиране са увеличавало и от страна на фирми, 
които са спечелили проекти по оперативна програма "Конкурентоспособност". Те трябва да 
осигурят определено самоучастие и затова се обръщат към банките. Най-тежка е ситуацията 
при компаниите, заети в търговията на дребно, коментира още Русева.  
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Дата: 01.05.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 10  
Брой думи: 863  
 
 
Резюме: За 2012 г. сектор "Строителство" в област Кюстендил се представлява от 40 
предприятия по данни на ЦПРС, които по критерий персонал съгласно Закона за малките и 
средните предприятия (ЗМСП) се разпределят, както следва: 6 микро-, 29 малки, 5 средни.  
 
Заглавие: Строителният сектор в област Кюстендил през 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Роза ПИКОВА, ОП на КСБ -Кюстендил  
Текст: За 2012 г. сектор "Строителство" в област Кюстендил се представлява от 40 
предприятия по данни на ЦПРС, които по критерий персонал съгласно Закона за малките и 
средните предприятия (ЗМСП) се разпределят, както следва: 6 микро-, 29 малки, 5 средни.  
Справката към 30 юни 2012 г. на база финансовите отчети за 2011 г. за общия обем на нетни 
приходи от продажби (НПП) е 271 748 лв., водените на отчет дълготрайни материални активи 
(ДМА) са за 145 152 лв. и заетостта за последната финансова година на вписаните строители в 
ЦПРС е 2149 души.  
Общият поглед върху данните показва, че намалява броят на регистрираните фирми и броят на 
заетите лица в сектор "Строителство". По данни на НСИ издадените разрешителни за строеж 
на нови сгради през първото тримесечие на 2012 г. е 7 броя за жилищни сгради. 8 са жилищата, 
а разгърнатата застроена площ (РЗП) е 1554 кв. м. Други сгради са 4 с РЗП 146 кв. м. През 
второто тримесечие статистиката е 8 жилищни сгради, 14 жилища, а РЗП е 2749 кв. м. Други 
сгради са 16 с РЗП 3945 кв. м. През третото тримесечие броят им се увеличава на 13 броя 
жилищни сгради с 23 жилища общо с РЗП 2762 кв. м. Други сгради са 27 с РЗП 5732 кв. м. 
Последното тримесечие броят на жилищните сгради е 12,16 са жилищната с общо РЗП 2236, 
други сгради са 27 с РЗП 8604 кв. м.  
Започнато строителство през първото полугодие на 2012 г. няма. През третото тримесечие 
броят на започнатите сгради е 4. В тях жилищата са 5 с обща РЗП 853 кв. м. През четвъртото 
тримесечие  
сградите са 3, 8 които жилищата също са 3 с обща РЗП 231 кв. м.  
Изпълнение на оперативни програми Към момента по данни на Министерството на финансите и 
информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС В 
България (ИСУН) отчетеният напредък по оперативните програми в област Кюстендил се 
обобщава така:  
^подадените проектни предложени са 54%,  
^договорени средства - 33%,  
разплатени средства - 13%.  
Както е видно от статистиката задълженията на държавата и общините към строителния бизнес 
нарастват. Справка за стойността на сключените договори за проектите от ЕС В област 
Кюстендил като бенефициенти от 29 февруари 2012 г. до  
1 януари 2013 г. по данни на статистиката е близо 8 040 780,37лв. за 15 сключени договора.  
Изплатените суми за 2012 г. са около  
2 670 326,82 лв.  
Финансовото изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие" за област Кюстендил 
е с одобрен бюджет 16 369 803 лв., изплатените средства са около 1 237 577 лв. Има проекти, 
които ще приключат 2013-2014 г.  
Какво ще е бъдещето на усвояваните евросредства?  
Ето какви са няколко от идеите, за които трябва да работим и които са ключови за подобряване 
на общото положение с усвояването на донорските средства от ЕС:  
1. Силна и компетентна администрация чрез таргетирани обучения за постоянно увеличаване 
на капацитета на всеки служител.  
2. Създаване на нови контролни вътрешни органи за всяка оперативна програма за борба с 
корупцията по ниските етажи при усвояване на евросредства.  
3. Използване на 100% от възможностите за работа със системата ИСУН за прозрачност и 
превенция на корупцията.  
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4. Подкрепа на израстването на специалисти и експерти от неправителствените организации 
(НПО), което ще гарантира повишено усвояване на средства. Пренасочване на неизразходвани 
средства по годишните програми към НПО и бизнеса - това може да бъде  
направено и без законодателни промени, но с проява на желание от страна на изпълнителната 
власт.  
5. Реална работа в изоставащите сектори на усвояване на средства  
- Програма за развитие на селските райони, ОП "Конкурентоспособност" и т.н.  
Еврофондовете са почти затворени за НПО. От друга страна, общините  
- потенциални бенефициенти на оперативните програми, нито имат капацитет, нито желание да 
измислят решения и да реализират проекти.  
Успехът на бъдещото усвояване на средствата по донорски програми е в тясното 
сътрудничество между НПО и местните власти, тъй като НПО имат необходимия 
професионален ресурс и качествата да усвояват и управляват средства, докато общините 
често  
бавят срокове, търгове и резултати - което впоследствие им донася орязване на вече 
разходвани средства.  
Обществени поръчки за 2012 г.  
Много са проблемите при конкурсите за обществени поръчки. Те са свързани не толкова с 
даването на подкупи, колкото с формулирането на условията на конкурсите, които 
предопределят победителите.  
И В Кюстендил са налице сериозните пречки малките строителни фирми да участват в 
търговете за строителство. В момента именно обществените поръчки на държавата, общините 
и институциите са почти единствен източник на работа за много от строителните фирми. Те не 
разполагат с достатъчно финансов ресурс за изпълнение на големите проекти. Въпреки 
желанието за инвестиции в ДМА голяма част от средните и малките фирми не са в състояние 
да отговорят на напредналото ниво на технологично развитие. Липсват им възможности за 
осигуряване на банкови гаранции за участие в големи инфраструктурни обекти.  
Продължава междуфирмената задлъжнялост главно поради дългите срокове за разплащане на 
възложителите.  
По данни на АОП за 2012 г. за област Кюстендил по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки са сключени договори за 24 660 566,10 лв. (без ДДС). Изплатените суми са 
74%, или 7 360 817,72 лв. (без ДДС). За сравнение през 2011 г. сключените договори на 
обществени поръчки са съответно за 12 766111,05 лв. (без ДДС). Изплатените суми са 6 371 
904,36 лв. (без ДДС).  
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Дата: 01.05.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 26  
Брой думи: 182  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. 
на малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата JEREMIE. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма в служебното правителство Асен Василев по време на  
 
Заглавие: Служебното правителство е разплатило над 200 млн. лв. на дребния бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство са разплатени над 200 млн. лв. на 
малките и средните предприятия, в това число просрочени плащания по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност", както и над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. предвидени 
кредити по програмата JEREMIE. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма в служебното правителство Асен Василев по време на  
изложение на производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и 
земеделието. Василев обяви, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябва да се 
произнесе дали има картели у нас. Според министъра е важно държавата да следи за 
равнопоставеността в договорите между по-големите и по-малките фирми, за да няма опити за 
изкривяване на търговските и пазарните отношения. Той посочи, че по негови наблюдения  
на българския пазар има цени, които са "икономически необосновани", и сподели мнението си, 
че министерството трябва да се раздели на две - икономика и енергетика. В енергетиката 
проблемите са по-големи и по-спешни, а усилията на държавата 8 лицето на Министерството 
на икономиката трябва да бъдат насочени към подпомагане на малкия и средния бизнес с цел 
реализиране на продукцията му на външните пазари.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Борба, Велико Търново  
Страница: 1,4  
Брой думи: 515  
 
 
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.  
 
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. 29.04.2013 г.  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Борба, Велико Търново  
Страница: 2,3,4  
Брой думи: 1279  
 
 
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 33-
годишния Петър Николов.  
 
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 33-
годишния 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 най-
тежката 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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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.  
29.04.2013 г.  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 10  
Брой думи: 396  
 
 
Резюме: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
 
Заглавие: Фирмите получили над 200 млн. лв. от началото на служебното правителство  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на мандата на служебното правителство фирмите са получили над 200 
милиона лева - това съобщи във Велико Търново министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Асен Василев.  
Той подчерта, че един от приоритетите на кабинета е подпомагането на бизнеса в условията на 
продължаваща криза:  
Първо разплащанията, голямата част, са вече факт, в това число и кооперативната програма 
за конкурентоспособност, която е при нас, както и от държавния бюджет, каквато имаше да се 
разплати. Другото нещо, което бизнесът вече ползва в много добри темпове - над 150 милиона 
лева вече са раздадени от общо 750 милиона лева от кредитите по Джереми, т.е. там на 
половин лихва бизнесите почнаха да получават кредити, да ги използват, където имат поръчки, 
да вземат оборотни средства, за да започнат да ги правят. Другото, което можем да направим и 
което е изключително важно и също сме започнали да го правим е да огледаме контракти, 
където има неравнопоставености между по-големи играчи и по-малки играчи, те да станат 
равнопоставени, т.е. да няма опити за изкривяване на търговските и пазарните отношения.  
Асен Василев откри във Велико Търново организираната от министерството на икономиката 
среща изложение на повече от сто малки и средни фирми от хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието от Северна България и представители на седем големи 
търговски вериги. Целта е стоките на производителите да влязат на щандовете на търговските 
вериги, както и да бъдат изнасяни в чужбина.  
Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено на две отделни 
структури,за да се обърне необходимото внимание на всеки от ресорите - това е мнението на 
министър Асен Василев. Той поясни, че повечето от времето му отива за решаване на тежките 
и спешни проблеми в енергетиката.  
Честно казано съм малко изненадан от инертността в ресора на енергетиката и от чувството на 
всички,голямата част, че може нещата да продължат както са били досега. Мисля, че вече на 
всички стана ясно, че това няма да продължи така, поне докато аз съм на този пост, че 
обществото няма да го допусне. Това, че хората сега са си вкъщи, не трябва никой да го лъже, 
че те утре пак няма да излязат на улицата, ако промените не станат наистина факт и от тази 
гледна точка мисля, че миньорите вчера дадоха един прекрасен пример за това как да се 
работи конструктивно, т.е. първо да погледнат техните разходи и след това да си искат 
всякакви видове увеличения и други неща, подчерта Василев.  
29.04.2013 г.  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Посредник, Плевен  
Страница: 2  
Брой думи: 246  
 
 
Резюме: Информационна среща с представители на малки и средни предприятия и банки 
организира Областния информационен център със съдействието на Община Плевен. Целта 
беше 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.  
 
Заглавие: Плевенският бизнес с интерес към JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Информационна среща с представители на малки и средни предприятия и банки 
организира Областния информационен център със съдействието на Община Плевен. Целта 
беше 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.  
Повече от 35 представители на фирми от Плевен и региона имаха възможност да се запознаят 
в детайли с инструментите за гарантиране, дългово и дялово финансиране. Холдинговият фонд 
"JEREMIE България" управлява средства в размер на 563 милиона евро. От тях 199 милиона 
евро са публични ресурси, осигурени от ОП "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика", а останалата част са частни ресурси, набрани от банките и 
дружествата - финансови посредници. Това стана ясно на проведената в края на миналата 
седмица среща.  
В първата част на еднодневния форум управителят на центъра Йонка Янакиева презентира 
актуалните възможности за финансиране по оперативните програми и предстоящите до края на 
настоящия програмен период. Представители на банките-посредници с кратки презентации 
насочиха вниманието на присъстващите към специфичните особености на банковите продукти, 
подпомагащи малкия и среден бизнес. Във втората част на форума бяха организирани 
импровизирани работни ателиета, в които участващите представители на местния бизнес 
получиха чрез директни контакти конкретна и съобразена с техните изисквания и нужди 
информация от експертите на банките.  
И бизнеса и банките изразиха изключително задоволство от формата на събитието и изказаха 
надежда, че в скоро време ще се срещнат отново, за да споделят вече свои успешно 
реализирани проекти.  
29.04.2013  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Посредник, Плевен  
Страница: 14  
Брой думи: 164  
 
 
Резюме: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес 
като от тях 150 млн. лв са нисколихвени кредити по финансовия инструмент "Джереми", обяви в 
събота министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Той е във Велико 
Търново за откриването на изложение на производители в областта на хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието.  
 
Заглавие: Служебното правителство се похвали с отпускането на 200 млн. лева за 
бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: При служебния кабинет над 200 милиона лева са тръгнали към българския бизнес като 
от тях 150 млн. лв. са нисколихвени кредити по финансовия инструмент "Джереми", обяви в 
събота министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Той е във Велико 
Търново за откриването на изложение на производители в областта на хранително-вкусовата 
промишленост и земеделието.  
Василев обяви, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе дали има 
картели у нас. Според него обаче има изкривявания на пазара и цени, които се неоправдани от 
пазара. Той каза, че министерството трябва да се раздели на икономика и енергетика.  
"В енергетиката проблемите са по-големи и по-спешни. Честно казано изненадан съм от 
инертността в този ресор и чувството на повечето хора в него, че нещата може да продължават 
така. Трябва обаче да са наясно, че обществото няма да го допусне и това, че хората сега не са 
на улицата, не означава, че утре няма отново да излязат, ако промените не станат факт", 
коментира още министър Василев.  
29.04.2013  
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Дата: 26.04.2013  
Източник: в. Фактор, Бургас  
Страница: 9  
Брой думи: 1137  
 
 
Резюме: Голям интерес от страна на бургазлии предизвика откритата приемна за граждани, 
която днес кандидатите за народните представители от ГЕРБ-Бургас отвориха в центъра на 
града. Те заедно с общинските съветници от партията посрещаха хората, дошли да се срещнат 
лично с тях и да се запознаят с регионалната програма за развитие на Бургаска област. Всички 
акценти, заложени в нея, са свързани с нови работни места, увеличение на доходите на 
местните хора, по-чиста природа, по-добър начин на живот и нова визия за населените места. 
Откритата приемна се намира до един от символите на морския град - Часовника.  
 
Заглавие: Часовника - място за срещи с кандидатите за народни представители от ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Голям интерес от страна на бургазлии предизвика откритата приемна за граждани, която 
днес кандидатите за народните представители от ГЕРБ-Бургас отвориха в центъра на града. Те 
заедно с общинските съветници от партията посрещаха хората, дошли да се срещнат лично с 
тях и да се запознаят с регионалната програма за развитие на Бургаска област. Всички акценти, 
заложени в нея, са свързани с нови работни места, увеличение на доходите на местните хора, 
по-чиста природа, по-добър начин на живот и нова визия за населените места. Откритата 
приемна се намира до един от символите на морския град - Часовника.  
"През последните 4 години не прекъсвали връзката с нашите съграждани. Всяка седмица 
провеждахме приемни дни във всички общини в региона. Срещахме се с хората, изслушвахме 
въпросите и предложенията им, търсехме решения на проблемите им. Личният контакт с 
гражданите е изключително полезен - срещаме подкрепа, но не се страхуваме и от градивната 
критика. Това ще е моделът ни на работа и през следващия мандат", заяви Димитър Бойчев, 
областен лидер и кандидат за народен представител от ГЕРБ-Бургас. При откриването на 
приемната той и водачът на листата Ивелина Василева се срещнаха с бургазлии и обсъдиха 
важни теми, свързани с бъдещото развитие на областта.  
Срещите с бургазлии на открито продължават всеки ден, като жителите на областта могат да се 
запознаят с управленската програма на ГЕРБ и да отправят своите предложения.  
***  
Черноморци не искат "Бургас-Александруполис", благодарят на ГЕРБ  
Възможността за изграждане на петролопровода "Бургас - Александруполис" все още 
притеснява жителите на област Бургас. Темата бе повдигната по време на среща между 
кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас и местните хора от Черноморец, за 
които туризмът и рибарството са основни поминъци.  
"Народните представители от ГЕРБ-Бургас винаги ще отстояват и защитават позицията си 
против реализацията на този проект. Доказали сме го с трите проведени референдума в 
Бургас, Поморие и Созопол, чиито резултати категорично показаха какво е желанието на нас, 
местните хора. Проектът е неизгоден от икономическа и екологична гледна точка и ще засегне 
двата основни отрасъла в региона. Затова ние сме против, за разлика от народните 
представители от БСП, които дадоха заявка, че ще го подкрепят", заяви кандидатът за народен 
представител от ГЕРБ-Бургас Иван Вълков, а думите му бяха приети с аплодисменти от над 
100 души, присъстващи в залата.  
Той припомни, че на свое заседание през март тази година народните представители със 115 
гласа отхвърлиха реализацията на петролопровода "Бургас - Александруполис", като групата 
на БСП го подкрепи категорично с вота си.  
"Не защитавате българските интереси, а икономическите на други държави. Категорично ясно 
е, че негативите от проекта "Бургас - Александруполис" са само за България", заяви от 
трибуната на 41-ото НС депутатът от ГЕРБ Димитър Бойчев към народните представители от 
БСП, които обявиха петролопровода за изключително полезен за страната и гласуваха за 
неговата реализация. Това се случи дни преди да бъде разпуснат парламентът.  
Друга важна тема, която бе повдигната по време на срещата, е изграждането на рибарско 
пристанище. Към настоящия момент процедурата е на етап издаване на строително 
разрешение. Това стана възможно, след като през март тази година правителството на ГЕРБ 
учреди безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Созопол. Сега 
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съществуващите места за домуване на лодките в Черноморец са недостатъчни и в лошо 
състояние. С реализирането на проекта те ще бъдат изцяло реконструирани и модернизирани. 
Проектирани са две зони-външна и вътрешна. Във вътрешната акватория ще бъдат обособени 
84 стоянки за рибарски кораби с дължина около 25 м. и за рибарски лодки с дължина до 12 м.  
"Черноморец ще има своето модерно пристанище. То ще бъде второ в нашата област след 
това в кв. Сарафово, за което вече има одобрено финансиране и предстои избор на 
изпълнител. Готови проекти за рибарски пристанища има и в Поморие и Царево. Въпреки 
редицата спънки в законодателството, успяхме да приемем нужните промени, за да дадем 
тласък в развитието на рибарската общност. Това е изпълнено наше обещание и безспорен 
успех в работата ни. Усилията ни ще продължат в тази насока", подчерта Иван Вълков, 
председател на транспортната комисия в 41-ото НС.  
След срещата жителите на Черноморец изгледаха комедийната постановка "Когато котката я 
няма" на ДТ "Адриана Будевска".  
***  
Димитър Бойчев с ресторантьори: Търсим баланс за проблема е пушенето  
"Необходимо е да се търси баланс и да не се стига до крайности по въпроса със забраната за 
тютюнопушенето. Моето категорично мнение е, че всеки човек трябва да има право на избор, 
но трябва и да се мисли и за развитието и интересите на бизнеса. Чухме обещанията на 
лидера на БСП Сергей Станишев, който заяви, че върне тютюнопушенето на закрито. Като член 
на парламентарната комисия за икономическа политика, енергетика и туризъм бях и един от 
вносителите на поправките в Закона за туризма, с които се целеше разделение на залите за 
пушачи и непушачи в заведенията. При гласуването в комисията обаче от БСП гласуваха 
против поправките, с което за пореден път показват, че разчитат само на популистки 
изказвания по време на кампанията си". Това заяви областният лидер на ГЕРБ и кандидат за 
народен представител Димитър Бойчев по време на среща с представители на 
ресторантъорския бранш в Бургас. На нея присъстваха и останалите кандидати за народните 
представители от листата на ГЕРБ-Бургас, както и общински съветници от партията.  
Димитър Бойчев коментира още, че е напълно възможно да се мисли в посока промени на 
Закона на туризма, свързани с тютюнопушенето, ако те срещнат силна обществена подкрепа и 
всички заинтересовани страни се обединят около тази идея. Една от конкретните насоки е 
повече структури да контролират нарушителите при евентуално връщане на стария режим с 
разделение на зали на пушачи и непушачи.  
Водачът на листата Ивелина Василева коментира, че един от основните акценти в програмата 
на ГЕРБ е насочена към представителите на малкия и средния бизнес. "От изключително 
значение е въвеждането на електронното правителство и електронните услуги, които много ще 
облекчат бизнеса и ще доведе до намаляване на административните срокове, процедури и 
регулаторни режими. За вас е важно да насочите усилията си към кандидатстване по 
оперативни програми за развитие на малък и среден бизнес, такава е ОП 
"Конкурентоспособност". Безвъзмездно се финансират и дейности, свързани с енергийната 
ефективност. За следващия програмен период българският бизнес ще бъде подпомогнат с 3 
млрд. лв. С осъществяване на мащабните проекти за Морската гара в Бургас и изграждането на 
спортна зала "Арена" в к-с "Изгрев" ще се даде и сериозен тласък на вашия бранш, ще се 
разшири териториалния обхват на услугите ви", сподели Ивелина Василева.  
По време на срещата представителите на ресторантьорския бранш в Бургас обсъдиха най-
важните за тях проблеми, свързани със социалните осигуровки и с работата на временната 
общинска комисия по член 56 за преместваеми обекти. Друга тема, която присъстващите 
дискутираха, бе тази за проверките на заведенията и обектите. Един от предложенията, 
разработени в програмата на ГЕРБ контролните органи да извършват в един ден всички 
необходими проверки на обектите. Всички участници в срещата се обединиха около идеята, че 
подобни срещи за полезни за бизнеса и е важно той да се развива в условия на диалог и 
прозрачност.  
26.04.2013  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Черно море, Варна  
Страница: 6  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: Над 200 милиона лева е получил бизнесът в България от служебното правителство, 
обяви икономическият министър Асен Василев, цитиран от BulgariaOnAir.  
 
Заглавие: Над 200 милиона лева получили фирмите от служебния кабинет  
Подзаглавие: Повечето от времето на Асен Василев отива за борба с проблемите в 
енергийния сектор  
Автор:  
Текст: 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.  
29.04.2013  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Хасковска Марица  
Страница: 3,4  
Брой думи: 273  
 
 
Резюме: Редица облекчения за малкия и среден бизнес и пълна подкрепа при 
кандидатстването по различни програми за финансиране, гарантира при следващ мандат 
Делян Добрев, водач на листата на ГЕРБ, на среща с представители на бизнеса от региона. Тя 
ое организирана по инициатива на ХТПП. В нея участва и Красимир Стефанов, втори в листата 
на ГЕРБ в региона.  
 
Заглавие: Облекчения за малкия и среден бизнес предвижда ГЕРБ в следващ мандат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Редица облекчения за малкия и среден бизнес и пълна подкрепа при кандидатстването 
по различни програми за финансиране, гарантира при следващ мандат Делян Добрев, водач на 
листата на ГЕРБ, на среща с представители на бизнеса от региона. Тя ое организирана по 
инициатива на ХТПП. В нея участва и Красимир Стефанов, втори в листата на ГЕРБ в региона.  
"Енергийната ефективност, иновациите и приоритет за компаниите, които произвеждат 
материали с висока добавена стойност са акценти в управленската ни програма, каза Добрев. 
Той припомни, че за следващия програмен период програма "Конкурентоспособност" 
предвижда 3 млрд. лв. за малкия и среден бизнес. "Тези пари са реални за модернизация на 
съществуващи предприятия, откриване на нови работни места, това са средства, които ще 
създадат равни условия на нашите фирми с европейските", каза Добрев.  
"Няма да има промяна на данъчните ставки при следващ мандат на ГЕРБ," това каза Красимир 
Стефанов. По думите му досегашната практика е показала, че всяка промяна на данъчното 
законодателство води до намаление на приходите в бюджета.  
Досегашното управление е успяло да дисциплинира плащането на налозите, каза Стефанов и 
добави, че НАП има намерение да облекчи проверките в малкия бизнес.  
С 20 % на година се увеличават приходите от данъци в бюджета на НАП, въпреки световната 
икономическа криза, подчерта Красимир Стефанов. Това според него се дължи на 
дисциплината, на плащането на налози, която въведе правителството на ГЕРБ. По този начин 
от фирми, излезли от "сивия сектор ", са излезнали над 1 млрд. лв.  
Като цел която си поставя ГЕРБ е още въвеждането на "златен стандарт" за изрядните фирми, 
което ще облекчи връщането на ДДС, стремежът ще е налога да бъде връщан до 7 дни, каза 
още Стефанов.  
29.04.2013 г.  
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Дата: 01.05.2013  
Източник: в. Твоят ден, Варна, Добрич  
Страница: 2  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: 40 проекта от Варненска област на обща стойност 5,66 млн. лв. са били одобрени по 
четири оперативни програми на ЕС от началото на тази година до момента. Това отчетоха от 
областния информационен център.  
 
Заглавие: Общини и граждани спечелиха европроекти за 5,6 мин. лв.  
Подзаглавие:  
Автор: Даниела ФАРХИ  
Текст: 40 проекта от Варненска област на обща стойност 5,66 млн. лв. са били одобрени по 
четири оперативни програми на ЕС от началото на тази година до момента. Това отчетоха от 
областния информационен център.  
Най-крупната сума - 2,3 млн. лв., е отпусната по ОП "Регионално развитие" за социални 
жилища за уязвими и малцинствени групи в Девня, за изграждане на регионален туристически 
продукт от общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав и Девня и за проекта "Светът на 
предците" на Провадия, Дългопол и Ветрино. Два клъстъра - за развитие на морски 
специалисти и за регионален напредък, са защитили разработки за близо  
700 000 лв. по ОП "Конкурентоспособност", по която общо 1,8 млн. лв. получават седем 
проекта. Други три - на кметствата в Белослав, Аксаково и Ветрино, ще бъдат финансирани с 
260 000 лв. Те са за подобряване на административния капацитет.  
По програма "Развитие на човешките ресурси" за четирите месеца на годината са били 
сключени 27 договора за над 1,3 млн. лв. Част от сумата отива при 19 души, защитили 
разработки за старт на собствен бизнес- работилница за кафе, ателие за дизайн, магазини и 
други. Всеки от тях ще бъде насърчен с 20 000 лв., обясни Виктория Николова, управител на 
информационния център.  
Дора от всякакви възрасти и с различен социален статус се интересуват каква помощ могат да 
получат от ЕС", каза Николова на финала на инициативата "Европа и ние". В рамките й за 
седмица екипът на центъра обходи общините от региона и разясни на 347 души какви са 
правата им като граждани на Евросъюза.  
01.05.2013 г  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 30.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f24378  
Брой думи: 1618  
 
 
Резюме: Менда Стоянова, кандидат за народен представител от ГЕРБ за 16-ти МИР Пловдив-
град, в интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”  
 
Заглавие: Менда Стоянова: Много е важна оценката на бизнеса, че политиката ни трябва 
да се запази  
Подзаглавие:  
Автор: Цоня СЪБЧЕВА  
Текст: Менда Стоянова, кандидат за народен представител от ГЕРБ за 16-ти МИР Пловдив-
град, в интервю за предаването „Това е България” на Радио „Фокус”  
Водещ: В следващите минути в предизборното студио на обзора на деня „Това е България” на 
Радио „Фокус” предстои среща с Менда Стоянова от листата на ГЕРБ – 16-и избирателен район 
в Пловдив-град. В 41-вия състав на Народното събрание Менда Стоянова бе негов заместник-
председател и председател на Комисията за бюджет и финанси. Очаквано е, че разговорът ще 
се развива в сферата на икономиката, финансите и, разбира се, начина за формирането на 
българския държавен бюджет. Госпожо Стоянова, да започнем от последните новини – заедно 
с Бойко Борисов имахте среща с представители на над 50 фирми от бизнеса в Пловдив. Те 
какво изискват от вас, какво очакват, и съответно от другата страна вие какво предлагате?  
Менда Стоянова: Тази среща беше много интересна и аз бих я оценила като много 
ползотворна. Освен Бойко Борисов и освен мен, бяхме поканили бившите министри Делян 
Добрев, Томислав Дончев – се в сферата на икономиката, тъй като е нормално този разговор с 
бизнеса да бъде по отношение на икономическото развитие и това, какво може държавата да 
осигури и подпомогне за развитието на бизнеса. Срещата продължи повече от два часа и 
половина, което за мен е показателно за големия интерес, който имаше. Бяха зададени много 
въпроси, бяха изказани много мнения. Мисля, че такива срещи с бизнеса трябва да се правят 
много, много по-често, защото те дават на практика обратната връзка на това, което се случва в 
резултат на действията на държавата.  
Водещ: Те сверяват часовниците. Всъщност, най-ниските данъци в Европа – това ли най-много 
приветства българския бизнес или се интересува от перспективите за неговото развитие?  
Менда Стоянова: Имаше оценка и за това, което е направено в политиката на правителството 
на ГЕРБ в икономиката, имаше и предложения за това, какво още трябва да се направи. 
Бизнесът приветства икономическата стабилност, която България има през последните четири 
години, приветства запазването на ниското данъчно облагане, на предвидимото данъчно 
облагане и това са все политики, които ГЕРБ има намерени да продължи при един свой 
следващ мандат, защото те са успешните политики и дават основата за всичко. Приветстват и 
това, че много от европейските програми вече са достъпни за бизнеса и там на срещата имаше 
много представители на предприятия, които са бенефициенти по различни програми и бяха 
доволни от това, което е направено. Самият домакин на срещата – заводът за 
биомашиностроене е усвоил над 3 милиона лева по европейска програма 
„Конкурентоспособност” за модернизиране на своето предприятие, показаха всъщност какво 
са направили. Имаше срещи и с работниците, така че това е другата важна политика, но това, 
което хората от бизнеса искат също е много важно. Те настояваха преди всичко да се ускори 
въвеждането на електронното управление като основна възможност за подобряване на бизнес-
средата. Имаше доста въпроси по отношение на усъвършенстване на Кодекса на труда по 
много теми – по отношение на образованието и квалификацията на работниците, по начина, по 
който те се наемат и израстват кариерно – така, както е разписано в Кодекса на труда. Между 
другото в програмата на ГЕРБ за едно следващо управление е предвидено съставяне на нов 
Кодекс на труда, тъй като този е много, много остарял. Той е от преди много години, имал е 
много изменения.  
Водещ: От 70-те години, доколкото ми е известно.  
Менда Стоянова: Да, и аз смятам, че едно изменение на Кодекса на труда или по-скоро един 
нов Кодекса на труда трябва да се прави с широкото участие, както на синдикатите, така и на 

http://www.focus-news.net/?id=f24378
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бизнес-организациите, така че наистина той да отговаря на съвременните условия на наемане 
на работници и на развитие на бизнеса. Това беше също едно от нещата, което те настояват и 
подкрепят. Имаше и много интересни предложения за така наречените браншови регулации. 
Много от бизнесмените смятат, че навсякъде има изисквания към качеството на 
осъществяваните производства или услуги, които дават основание за развитие на сив и дори 
черен бизнес. Те настояват да има правила, по които различните браншове да се развиват и да 
гарантират качеството на услугите, които предоставят. Аз лично изразявам мнение, че това е 
правилно, но все повече тези правила трябва да се изработват от браншовите организации и 
някои от тези регулации не бива да бъдат прерогатив на държавата, а по-скоро на самите 
браншови организации, а държавата само да осъществява контрола за тяхното спазване. В 
тази посока разговорът беше също илюстрация на единомислие. Разбира се, това означава 
усилия от страна на бизнеса да се самоорганизира в такива браншови организации. Знаем, че 
организирането е труден за българите процес. Ние сме индивидуалисти, но пътят е този – за да 
се защитават интересите в определен бранш трябва да има сдружаване и то да бъде партньор 
на държавата. В противен случай няма как да вървим напред. Беше поставен въпросът и за 
търговските вериги. Той е доста актуален напоследък. Имаше производители, големи 
производители на храни от Пловдив, да не ги споменавам кои са фирмите, за да не им правим 
реклама, но те поставиха своите въпроси за веригите. Разбира се, с ясното разбиране, че ние 
не бихме могли да влезем в груба регулация на тези вериги, тъй като имаме свобода на стоки, 
търговия, услуги, придвижване на капитали в Европа, но търсехме варианти, по които би могла 
държавата да се намеси, за да регулира някои от отношенията. Имаше предложения в тази 
посока. Мисля, че такъв разговор може да продължи и да се търсят такива варианти.  
Водещ: Може би да се преговаря за квота на българските стоки в търговските вериги. Това би 
било разумно предложение.  
Менда Стоянова: Да, квота на българските стоки в търговските вериги, а защо не и изискване 
такава квота да има и във веригите извън България.  
Водещ: Да, също би било разумно. На ниво институции в Европейския съюз трябва да се 
постави този въпрос, действително тук възниква много хубава идея.  
Менда Стоянова: Да, но това е един по-дълъг процес. Значи, ние трябва да разделим нещата 
на две – това, което зависи от нас като възможности на българското законодателство и това, за 
което трябва да се борим за промяна в европейското законодателство. Мисля, че в тази посока 
срещата показа еднопосочност на мненията, както и възможностите, които има Комисията за 
защита на конкуренцията по договорите и общите клаузи от договорите, които веригите 
предлагат на своите контрагенти и клиенти. Така че има какво и в тази посока да се работи, 
макар че не бихме могли да си обещаем чудеса.  
Водещ: А, госпожо Стоянова, дали се поставя все още така остро въпроса за проблема с 
корупцията?  
Менда Стоянова: Знаете ли, нямаше такъв въпрос изобщо на тези два часа разисквания.  
Водещ: Нямаше такъв въпрос? Това е любопитно. Това дори е показателно. Тъй като този 
въпрос до неотдавна беше номер едно на всички дискусии.  
Менда Стоянова: Не, нито един такъв въпрос не беше поставен. Беше поставен въпроса за 
координация на контролните органи и по тази тема аз също смятам, че това е правилния 
подход. Имаме доста контролни органи и ние винаги на първо място се сещаме за данъчните, 
но всъщност те не са единствените. Ние имаме Комисия за защита на потребителите, Агенция 
по храните, трудови инспектори и още множество такива различни структури, които 
осъществяват контрол в едни свои ниши и сфери, подчинени на различни министерства.  
Водещ: Може би трябва да се обединят, за да имат една шапка?  
Менда Стоянова: Постави се въпросът, първо, за тяхното намаляване и обединяване и второ, 
за някаква обща координация, за да може да не е груба и осезателна като натиск тяхната 
контролна дейност. Но, забележете, отново не беше поставен въпрос за корупция.  
Водещ: Значи има напредък.  
Менда Стоянова: Това наистина е показателно. Даже сега, вие като ми задавате въпроса, се 
замислям, че не беше поставен този въпрос. Но тук искам да спомена и едно местно искане, 
което засяга само Пловдив. Там, между другото имаше доста фирми, които са разположени на 
входа на Пловдив и те поставиха въпроса за една държавна подкрепа, финансова, за 
разширяване на пътя, за неговото обезопасяване и наистина да стане той един хубав вход на 
втория по големина град, тъй като това е общински път. Той е между Пловдивската община и 
община Марица, но и двете общини не са в състояние да инвестират такава сериозна сума, за 
да се получат кръгови кръстовища, отклонения към съответните предприятия и мисля, че при 
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следващ мандат на ГЕРБ аз, лично, кметът на Пловдив, кметът на Марица и други депутати се 
ангажираме да лобираме и да осъществим този проект, който е важен за града.  
Водещ: Винаги в такива предизборни интервюта е честно да се попита – ще се намерят ли 
проблеми в Пловдив, който няма да могат да бъдат решени и в следващия мандат в състава на 
42-то Народно събрание?  
Менда Стоянова: Не знам, сигурно ще има такива проблеми. Винаги ще има проблеми, които 
ще трябва да се решават и винаги ние ще ги догонваме. Най-важното е, че в разговора с 
бизнеса ние не им обещахме чудеса и си го казахме в прав текст и те го знаят и те не го 
очакват. Те не знаят, докъде държавата може да се намеси и докъде държавата трябва да се 
намеси и очакват от нея толкова, колкото наистина тя може да направи. За мен това беше 
много важно. Като човек, който е бил председател на бюджетната комисия в парламента, 
оценката на бизнеса, че политиката в тази посока е била правилна, и трябва да се запази, за 
мен също е много важна оценка.  
Водещ: Питат ли ви как ще балансирате в следващия парламент между икономии и развитие?  
Менда Стоянова: Имаше, да, имаше разговори в тази посока, но знаете ли, на тях не се налага 
да обясняваме, че държавата не може да прави работни места, че те са тези, които правят 
работни места. Те го знаят и изобщо не си и помислят, че държавата може да действа в тази 
посока. Те искат от държавата подобряване на бизнес средата като условия, в които те да 
работят.  
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1778051  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: София. Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна 
ефективност, сметките за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%. Това 
каза водачът от листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски на среща с домоуправители 
от столичните квартали „Дианабад” и „Изток”, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.  
 
Заглавие: Ивайло Московски: Сметките за отопление и електричество могат да намалеят 
до 50%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност, 
сметките за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%. Това каза водачът от 
листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски на среща с домоуправители от столичните 
квартали „Дианабад” и „Изток”, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Националната стратегия 
за енергийна ефективност предвижда държавата да поеме изцяло разходите за саниране на 
жилищни блокове и офиси чрез фонда за регионално развитие и фонда за 
конкурентоспособност.  
Тези мерки съществуват и в момента, но не са особено атрактивни за гражданите, тъй като 
Фондът за регионално развитие поема не повече от 75% от разходите за саниране, а 
останалото е за сметка за хората. „Нашата идея е първоначалната инвестиция да е за сметка 
на държавата, като разходите ще се покрият, като се вземе осреднената сметка за последните 
12 месеца и хората да имат ангажимент да я плащат пред следващите 2.5 г.”, каза водачът на 
23 МИР. По думите му за да се осъществи Националната стратегия за енергийна ефективност, 
ще са необходими не повече от 2 години, а необходимите средства ще са не повече от 3 млрд. 
лв. Освен това санирането ще увеличи цената на жилищата, ремонтите ще дадат работа за 
бизнеса и кварталите ще изглеждат по съвсем друг начин.  
„Тази стратегия е нашият отговор на справедливите протести на хората срещу високите сметки 
за ток в началото на годината. Тя е осъществима и няколко проекта в София и Варна го 
доказват”, каза Московски. Той призова хората да гласуват по съвест и заяви, че вярва в 
здравия разум на българите, защото хората знаят, че ГЕРБ не правят празни обещания и 
държат на изграждането на устойчива среда и дългосрочни инвестиции.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1778051
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/04/30/news13779199.html  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Предвиждаме въвеждане на лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни 
предприятия, това каза Делян Добрев водач на листата на ГЕРБ в хасковска област на среща с 
работниците и ръководството на харманлийската фирма “Тера Тангра“.  
 
Заглавие: Делян Добрев: Лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предвиждаме въвеждане на лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни 
предприятия, това каза Делян Добрев водач на листата на ГЕРБ в хасковска област на среща с 
работниците и ръководството на харманлийската фирма “Тера Тангра“.  
Програмата на ГЕРБ за следващ мандат предвижда в края на годината да бъде обявена 
двумесечна лихвена ваканция. През това време фирмите които са натрупали стари задължения 
към държавния бюджет от 2008 година насам ще могат да платят само главницата, а 
държавата ще покрие лихвите им. Около 20% на година е размера на лихвите върху 
публичните задължения.  
Собствениците на фирмата проявиха интерес към възможностите за кандидатстване по 
програма “Конкурентоспособност“, според тях това е един наистина ефективен начин за 
подпомагане на бизнеса.  
Делян Добрев се срещна и с над 150-те служители на най-големия производител на обувки в 
региона “Славей Г “, които споделиха, че искат именно хора като Делян Добрев - млади и 
доказали се професионалисти да бъдат техни представители в парламента. Компанията два 
пъти е печелила проект по оперативна програма “Регионално развитие“, което е позволило 
модернизиране на производството и повишаване на конкурентоспособността на продукцията 
им.  
 

http://novini.dir.bg/2013/04/30/news13779199.html
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.moitepari.bg  
Връзка: http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/ostava edin mesec 
za~093b22a3cad44d1cb3291b443171f1a1/  
Брой думи: 420  
 
 
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.  
 
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 помагaт за по-бързото развитие на бизнесa на приетата компания - чрез 
споделяне на опит и откриване на нови партньорства. Ако екипите покажат бързи резултати 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 инвестора, 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.  
 

http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/ostava%20edin%20mesec%20za~093b22a3cad44d1cb3291b443171f1a1/
http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/ostava%20edin%20mesec%20za~093b22a3cad44d1cb3291b443171f1a1/
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_53949/Moskovski_Do_50procenta_mogat_da_padnat_smetkite_za_oto
plenie_i_elektrichestvo/  
Брой думи: 274  
 
 
Резюме: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност, 
сметките за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%.  
 
Заглавие: Московски: До 50% могат да паднат сметките за отопление и електричество  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност, сметките 
за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%.  
Това каза водачът от листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски на среща с 
домоуправители от столичните квартали „Дианабад” и „Изток”, съобщиха от пресцентъра на ПП 
ГЕРБ. Националната стратегия за енергийна ефективност предвижда държавата да поеме 
изцяло разходите за саниране на жилищни блокове и офиси чрез фонда за регионално 
развитие и фонда за конкурентоспособност.  
Тези мерки съществуват и в момента, но не са особено атрактивни за гражданите, тъй като 
Фондът за регионално развитие поема не повече от 75% от разходите за саниране, а 
останалото е за сметка за хората.  
„Нашата идея е първоначалната инвестиция да е за сметка на държавата, като разходите ще 
се покрият, като се вземе осреднената сметка за последните 12 месеца и хората да имат 
ангажимент да я плащат пред следващите 2.5 г.”, каза водачът на 23 МИР. По думите му за да 
се осъществи Националната стратегия за енергийна ефективност, ще са необходими не повече 
от 2 години, а необходимите средства ще са не повече от 3 млрд. лв. Освен това санирането 
ще увеличи цената на жилищата, ремонтите ще дадат работа за бизнеса и кварталите ще 
изглеждат по съвсем друг начин.  
„Тази стратегия е нашият отговор на справедливите протести на хората срещу високите сметки 
за ток в началото на годината. Тя е осъществима и няколко проекта в София и Варна го 
доказват”, каза Московски. Той призова хората да гласуват по съвест и заяви, че вярва в 
здравия разум на българите, защото хората знаят, че ГЕРБ не правят празни обещания и 
държат на изграждането на устойчива среда и дългосрочни инвестиции.  
 

http://www.frognews.bg/news_53949/Moskovski_Do_50procenta_mogat_da_padnat_smetkite_za_otoplenie_i_elektrichestvo/
http://www.frognews.bg/news_53949/Moskovski_Do_50procenta_mogat_da_padnat_smetkite_za_otoplenie_i_elektrichestvo/
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=661395  
Брой думи: 245  
 
 
Резюме: Варна. 40 проекта по европейски програми са започнали във Варненска област от 
началото на годината. Общата стойност на проектите е над 5 660 000 лв. Това съобщи днес 
управителят на Областен информационен център – Варна инж. Виктория Николова, предаде 
репортер на Радио „Фокус” - Варна.  
 
Заглавие: 40 проекта по европейски програми са започнали във Варненска област от 
началото на годината  
Подзаглавие:  
Автор: Петко ПЕТКОВ  
Текст: Варна. 40 проекта по европейски програми са започнали във Варненска област от 
началото на годината. Общата стойност на проектите е над 5 660 000 лв. Това съобщи днес 
управителят на Областен информационен център – Варна инж. Виктория Николова, предаде 
репортер на Радио „Фокус” - Варна. Тя посочи, че по ОП „Административен капацитет” има 
общо три договора на стойността над 260 000 лв. Те са за общините Ветрино, Акасково и 
Белослав. По ОП „Развитие на човешките ресурси” договорите са 27 на стойност над 1 326 000 
лв. 19 от договорите са по процедура „Насърчаване на стартирането на проекти по развиване 
на самостоятелната стопанска дейност. По ОП „Конкурентоспособност” договорите са седем 
за над 1 800 000 лв. и по ОП „Регионално развитие” има три договора да над 2 272 000 лв. Инж. 
Николова каза още, че в навечерието на Деня на Европа 9 май в общините на Варненска 
област са проведени информационни дни „Европа и ние”. Те са били посетени от 347 човека от 
всички възрасти. Те са били запознати с интересни и важни факти за Европейския съюз /ЕС/, 
неговата история и начин на функциониране, приоритетите на ЕС, достиженията на единния 
европейски пазар и принципите на европейско финансиране. Инициативата е обхванала 11 
общини в периода 22 – 29 април. В Бяла, Провадия и Дългопол в кампанията са се включили 
десетки ученици от пети до десети клас. „Те научиха повече за правата си като граждани на 
Европа и възможностите, които предоставя членството на България в ЕС”, посочи Виктория 
Николова.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=661395
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1078738  
Брой думи: 178  
 
 
Резюме: Предвиждаме въвеждане на лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни 
предприятия, това каза Делян Добрев водач на листата на ГЕРБ в хасковска област на среща с 
работниците и ръководството на харманлийската фирма "Тера Тангра".  
 
Заглавие: Делян Добрев: Лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предвиждаме въвеждане на лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни 
предприятия, това каза Делян Добрев водач на листата на ГЕРБ в хасковска област на среща с 
работниците и ръководството на харманлийската фирма "Тера Тангра".  
Програмата на ГЕРБ за следващ мандат предвижда в края на годината да бъде обявена 
двумесечна лихвена ваканция. През това време фирмите които са натрупали стари задължения 
към държавния бюджет от 2008 година насам ще могат да платят само главницата, а 
държавата ще покрие лихвите им. Около 20% на година е размера на лихвите върху 
публичните задължения.  
Собствениците на фирмата проявиха интерес към възможностите за кандидатстване по 
програма "Конкурентоспособност", според тях това е един наистина ефективен начин за 
подпомагане на бизнеса.  
Делян Добрев се срещна и с над 150-те служители на най-големия производител на обувки в 
региона "Славей Г ", които споделиха, че искат именно хора като Делян Добрев - млади и 
доказали се професионалисти да бъдат техни представители в парламента. Компанията два 
пъти е печелила проект по оперативна програма "Регионално развитие", което е позволило 
модернизиране на производството и повишаване на конкурентоспособността на продукцията 
им.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=3D1078738
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1956507  
Брой думи: 270  
 
 
Резюме: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност, 
сметките за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%.  
 
Заглавие: Ивайло Московски: Сметките за ток и парно могат да намалеят до 50%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност, сметките 
за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%. Това каза водачът от листата 
на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски на среща с домоуправители от столичните квартали 
„Дианабад" и „Изток". Националната стратегия за енергийна ефективност предвижда държавата 
да поеме изцяло разходите за саниране на жилищни блокове и офиси чрез фонда за 
регионално развитие и фонда за конкурентоспособност.  
Тези мерки съществуват и в момента, но не са особено атрактивни за гражданите, тъй като 
Фондът за регионално развитие поема не повече от 75% от разходите за саниране, а 
останалото е за сметка за хората. „Нашата идея е първоначалната инвестиция да е за сметка 
на държавата, като разходите ще се покрият като се вземе осреднената сметка за последните 
12 месеца и хората да имат ангажимент да я плащат пред следващите 2.5 г.", каза водачът на 
23 МИР. По думите му за да се осъществи Националната стратегия за енергийна ефективност 
ще са необходими не повече от 2 години, а необходимите средства ще са не повече от 3 млрд. 
лв. Освен това санирането ще увеличи цената на жилищата, ремонтите ще дадат работа за 
бизнеса и кварталите ще изглеждат по-съвсем друг начин.  
„Тази стратегия е нашият отговор на справедливите протести на хората срещу високите сметки 
за ток в началото на годината. Тя е осъществима и няколко проекта в София и Варна го 
доказват", каза Московски. Той призова хората да гласуват по съвест и заяви, че вярва в 
здравия разум на българите, защото хората знаят, че ГЕРБ не правят празни обещания и 
държат на изграждането на устойчива среда и дългосрочни инвестиции.  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1956507
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1956511  
Брой думи: 267  
 
 
Резюме: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност, 
сметките за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%. Това каза водачът от 
листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски на среща с домоуправители от столичните 
квартали „Дианабад" и „Изток".  
 
Заглавие: Ивайло Московски: Сметките за ток и парно могат да намалеят до 50%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност, сметките 
за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%. Това каза водачът от листата 
на ПП ГЕРБ за 23 МИР Ивайло Московски на среща с домоуправители от столичните квартали 
„Дианабад" и „Изток". Националната стратегия за енергийна ефективност предвижда държавата 
да поеме изцяло разходите за саниране на жилищни блокове и офиси чрез фонда за 
регионално развитие и фонда за конкурентоспособност.  
Тези мерки съществуват и в момента, но не са особено атрактивни за гражданите, тъй като 
Фондът за регионално развитие поема не повече от 75% от разходите за саниране, а 
останалото е за сметка за хората. „Нашата идея е първоначалната инвестиция да е за сметка 
на държавата, като разходите ще се покрият като се вземе осреднената сметка за последните 
12 месеца и хората да имат ангажимент да я плащат пред следващите 2.5 г.", каза водачът на 
23 МИР. По думите му за да се осъществи Националната стратегия за енергийна ефективност 
ще са необходими не повече от 2 години, а необходимите средства ще са не повече от 3 млрд. 
лв. Освен това санирането ще увеличи цената на жилищата, ремонтите ще дадат работа за 
бизнеса и кварталите ще изглеждат по-съвсем друг начин.  
„Тази стратегия е нашият отговор на справедливите протести на хората срещу високите сметки 
за ток в началото на годината. Тя е осъществима и няколко проекта в София и Варна го 
доказват", каза Московски. Той призова хората да гласуват по съвест и заяви, че вярва в 
здравия разум на българите, защото хората знаят, че ГЕРБ не правят празни обещания и 
държат на изграждането на устойчива среда и дългосрочни инвестиции.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1956511
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.haskovo.net  
Връзка: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=23904&Itemid=2  
Брой думи: 187  
 
 
Резюме: Предвиждаме въвеждане на лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни 
предприятия, това каза Делян Добрев - водач на листата на ГЕРБ в хасковска област на среща 
с работниците и ръководството на харманлийската фирма "Тера Тангра".  
 
Заглавие: Делян Добрев: Лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни предприятия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предвиждаме въвеждане на лихвена ваканция в подкрепа на малките и средни 
предприятия, това каза Делян Добрев - водач на листата на ГЕРБ в хасковска област на среща 
с работниците и ръководството на харманлийската фирма "Тера Тангра".  
Програмата на ГЕРБ за следващ мандат предвижда в края на годината да бъде обявена 
двумесечна лихвена ваканция. През това време фирмите които са натрупали стари задължения 
към държавния бюджет от 2008 година насам ще могат да платят само главницата, а 
държавата ще покрие лихвите им. Около 20% на година е размера на лихвите върху 
публичните задължения. Собствениците на "Тера Тангра" проявиха интерес към възможностите 
за кандидатстване по програма "Конкурентоспособност", като според тях това е един 
наистина ефективен начин за подпомагане на бизнеса. Делян Добрев се срещна и с над 150-те 
служители на най-големия производител на обувки в региона "Славей Г", които споделиха, че 
искат именно хора като Делян Добрев - млади и доказали се професионалисти да бъдат техни 
представители в парламента. Компанията два пъти е печелила проект по оперативна програма 
"Регионално развитие", което е позволило модернизиране на производството и повишаване на 
конкурентоспособността на продукцията им. Купуването и продаването на гласове е 
престъпление  
 

http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=23904&Itemid=2
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/България/-Правителството-ще-утвърди-таксите-за-висшите-учебни-
заведения_l.a_c.327_i.284091.html  
Брой думи: 315  
 
 
Резюме: Министрите ще приемат програма за сътрудничество между България и Турция в 
културното наследство и икономическото развитие  
 
Заглавие: Правителството ще утвърди таксите за висшите учебни заведения  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министрите ще приемат програма за сътрудничество между България и Турция в 
културното наследство и икономическото развитие  
Проект на постановление за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в 
държавните висши училища за учебната 2013-2014 г. ще приеме служебното правителство на 
редовното си заседание.  
Проектът ще бъде внесен от министъра на образованието, младежта и науката.  
Доклад за изпълнението на втория план за действие за намаляване с 20% на 
административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани 
европейски изисквания за периоди 2012-2014 г. ще внесе министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма.  
Той ще предложи още на колегите си да приемат правила за допустимост на разходите по 
Oперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
2007-2013 г.", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие.  
Служебният кабинет трябва да одобри проекта "Изграждане на интегрирана система за 
наблюдение по границата с Република Турция", както и да утвърди споразумение за 
икономическо сътрудничество между двете страни.  
Министрите ще приемат и програмата за сътрудничество между България и Турция в областта 
на опазването на недвижимото културно наследство между българското министерство на 
културата и турското министерство на туризма за периода 2012-2016 г.  
Министърът на отбраната ще поиска от останалите членове на кабинета да дадат съгласието 
си за изпращане на Фрегата- "Дръзки" в мисията на НАТО в Средиземно море ACTIVE 
ENDEAVOUR.  
Министрите ще одобрят и създаването, администрирането и функционирането на 
военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО, в който България ще си сътрудничи с 
Полша, Хърватска, Чехия, Германия, Холандия, Румъния и Словакия.  
Министърът на транспорта ще внесе проект за постановление за предоставяне на 
допълнителни средства от централния бюджет за 2013г. по бюджета на министерството на 
транспорта.  
Регионалният министър също ще поиска допълнителна финансова помощ за подпомагането на 
повече желаещи да се включат в програмата за саниране на жилищата "Енергийно обновяване 
на българските домове".  
Кабинетът ще приеме годишен доклад за 2012 г. за изпълнение на плана за действие за 
осигуряване на равни възможности за хора с увреждания 2012-2013г.  
 

http://www.inews.bg/България/-Правителството-ще-утвърди-таксите-за-висшите-учебни-заведения_l.a_c.327_i.284091.html
http://www.inews.bg/България/-Правителството-ще-утвърди-таксите-за-висшите-учебни-заведения_l.a_c.327_i.284091.html
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Дата: 30.04.2013  
Източник: www.varna.dir.bg  
Връзка: http://varna.dir.bg/news.php?id=13776970&nt=10  
Брой думи: 220  
 
 
Резюме: От началото на тази година във Варненския регион са сключени 40 нови договора по 
оперативните програми. Проектите са на обща стойност 5 660 445 лева.  
 
Заглавие: От януари има 40 проекта за над 5,6 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От началото на тази година във Варненския регион са сключени 40 нови договора по 
оперативните програми. Проектите са на обща стойност 5 660 445 лева.  
Това съобщи управителят на Областния информационен център (ОИЦ) във Варна Виктория 
Николова, цитирана от БТА.  
Проектите, които ще получат финансиране от програма "Административен капацитет", са три за 
близо 260 хиляди лева.  
Договорите по ОП "Развитие на човешките ресурси" са 27 за над 1,3 милиона лева. 19 от 
споразуменията са на млади предприемачи за стартиране на собствен бизнес.  
Николова посочи, че във Варненско предстои създаването на два клъстера. Те ще бъдат 
финансирани по ОП "Конкурентоспособност".  
По тази програма са сключени общо 7 договора на стойност над 1,8 милиона лева.  
Най-голяма сума общините в региона са спечелили по ОП "Регионално развитие". Одобрените 
проекти са 3, като за реализацията им ще бъдат изплатени над 2,2 милиона лева. Всички 
общини в областта вече подготвят проекти, които да представят за финансиране през 
следващия програмен период, каза Николова. По думите й усилията са насочени към 
оправянето на инфраструктурата.  
Новите оперативни програми бяха акцент в информационните дни, които ОИЦ-Варна проведе в 
региона от 22 до 29 април. Николова припомни, че инициативата премина под надслов "Европа 
и ние". Тя отчете, че в малките общини интересът към тази тематика е много висок и в 
разговорите с експертите от центъра са се включили близо 400 души.  
 

http://varna.dir.bg/news.php?id=13776970&nt=10
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Резюме: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност 
сметките за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%, обяви водачът на 
листата на ГЕРБ за 23-ти МИР в София Ивайло Московски, цитиран от „Фокус“.  
 
Заглавие: Ивайло Московски: Сметките за ток и парно могат да намалеят до 50%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чрез разработената от ГЕРБ Национална стратегия за енергийна ефективност сметките 
за отопление и електричество могат да намалеят от 30 до 50%, обяви водачът на листата на 
ГЕРБ за 23-ти МИР в София Ивайло Московски, цитиран от „Фокус“.  
„Нашата идея е първоначалната инвестиция да е за сметка на държавата, като разходите ще 
се покрият, като се вземе осреднената сметка за последните 12 месеца и хората да имат 
ангажимент да я плащат пред следващите 2.5 г.“, каза Московски.  
По думите му, за да се осъществи Националната стратегия за енергийна ефективност, ще са 
необходими не повече от 2 години, а необходимите средства ще са не повече от 3 млрд. лв.  
Освен това санирането ще увеличи цената на жилищата, ремонтите ще дадат работа за 
бизнеса и кварталите ще изглеждат по съвсем друг начин.  
„Тази стратегия е нашият отговор на справедливите протести на хората срещу високите сметки 
за ток в началото на годината. Тя е осъществима и няколко проекта в София и Варна го 
доказват“, каза Московски.  
Националната стратегия за енергийна ефективност предвижда държавата да поеме изцяло 
разходите за саниране на жилищни блокове и офиси чрез фонда за регионално развитие и 
фонда за конкурентоспособност.  
Тези мерки съществуват и в момента, но не са особено атрактивни за гражданите, тъй като 
Фондът за регионално развитие поема не повече от 75% от разходите за саниране, а 
останалото е за сметка за хората.  
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