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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
3.4.2014 г. 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: 16 

 вестници, от които: 4 

 - национални 3 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 11 

Общо за деня 16 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 03.04.2014  
Източник: в. Класа  
Страница: 1  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Сайтът Offnews.bg, който последователно критикува властта е получил по оперативна 
програма "Конкурентоспособност" безвъзмездна финансова помощ 1 133 360 лв. за "Контекстно 
извеждане на информация и позициониране на реклама въз основа на автоматизиран анализ 
на социални мрежи посредством прилагане на метод за семантично търсене".  
 
Заглавие: Offnews спечели проект за 1,1 милиона лева, във Фейсбук зоват: Върнете 
парите!  
Подзаглавие: Правителството финансира сайтове с критична насоченост?  
Автор:  
Текст: Сайтът Offnews.bg, който последователно критикува властта е получил по оперативна 
програма "Конкурентоспособност" безвъзмездна финансова помощ 1 133 360 лв. за 
"Контекстно извеждане на информация и позициониране на реклама въз основа на 
автоматизиран анализ на социални мрежи посредством прилагане на метод за семантично 
търсене". Това е една от най-обсъжданите новини във Фейсбук.  
Проблемът, който поставят и политици, и журналисти е, че не е морално протестърски сайт да 
печели проекти за милиони при това управление, както и как новинарски сайт ще прави 
търсачка. Други пък твърдят, че няма проблем. "Въпросът е защо ги получи?! Някой в кабинета 
е бил махмурлия или чак толкова "тънка" игра не ни е дадено да проумеем", написа на стената 
си бившият вътрешен министър от кабинета на Костов Богомил Бонев. Има коментари, че може 
би пък има нова политика - да се финансират антиправителствени медии.  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 1  
Брой думи: 74  
 
 
Резюме: Над 70% от кредитите, отпускани по двете дългови схеми на евроинициативата 
JEREMIE, вече са усвоени, като са подкрепени над 6000 малки и средни компании в страната с 
около 500 млн. евро.  
 
Заглавие: Заемите са на привършване, но идват нови фондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 70% от кредитите, отпускани по двете дългови схеми на евроинициативата 
JEREMIE, вече са усвоени, като са подкрепени над 6000 малки и средни компании в страната с 
около 500 млн. евро. Скоро се очаква да заработят и два от фондовете за дялов капитал по 
инициативата - за мецанин финансиране и за коинвестиции. Това стана ясно по време на 
конференцията за възможностите за малките и средните предприятия, организирана от 
Представителството на Европейската комисия в София.  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 3  
Брой думи: 1268  
 
 
Резюме: През пролетта ще заработят продуктите за мецанин финансиране и коинвестиции с 
капитал от над 80 млн. евро  
 
Заглавие: Заемите са на привършване, но идват нови фондове  
Подзаглавие:  
Автор: Татяна ПУНЧЕВА-ВАСИЛЕВА  
Текст: През пролетта ще заработят продуктите за мецанин финансиране и коинвестиции с 
капитал от над 80 млн. евро  
Над 70% от кредитите, отпускани по двете дългови схеми на евроинициативата JEREMIE, вече 
са усвоени, като са подкрепени над 6000 малки и средни компании в страната с около 500 млн. 
евро. Скоро се очаква да заработят и два от фондовете за дялов капитал по инициативата - за 
мецанин финаниране и за коинвестиции. Това стана ясно по време на конференцията за 
възможностите за малките и средните предприятия, организирана от Представителството на 
Европейската комисия в София.  
Кредитите за малкия бизнес  
"Към днешна дата подкрепените фирми с кредити по JEREMIE са над 6000", поясни Ели 
Милушева, директор на управляващия орган "Европейски фондове за конкурентоспособсност" 
към Министерството на икономиката и енергетиката. По думите й първата дългова схема, която 
осигурява гаранции на банките да отпускат заеми с облекчени условия, е усвоена на 95% към 
края на февруари, а втората схема - известна като продукт за споделяне на риска, по който се 
отпускат нисколихвени заеми, е разпределена на 50%. Раздадените заеми по първия продукт в 
края на февруари са били около 4600, а по втората -около 1500, каза тях.  
"Двата продукта по дизайн са с общ проектен порфейл от 700 млн. евро, който трябва да бъде 
достигнат до края на следващата година. Към днешна дата изпълнението е над 500 млн. евро и 
очакваме 100% изпълнение на дълговия портфейл по JEREMIE още до края на тази година", 
допълни Христо Стоянов от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). По думите му 
инструментът за портфейлни гаранции и този за споделяне на риска са трасирали "пилотно 
пътеката, по която структурните фондове могат да се канализират към малкия и средния бизнес 
през традиционната банкова система по начин, който осигурява прозрачно усвояване на 
публичен ресурс".  
"Вече няма компании в България, които да не знаят какво е JEREMIE", каза по време 
конференцията Николай Коцев от ОББ. Банката е сред финансовите институции, които 
предлагат заеми по гаранционната схема на програмата. И според Марин Йотов от Уникредит 
Булбанк, ако в началото характерът на инструментите не е бил особено познат, с времето 
продуктите са набрали популярност и вече няма клиенти на банките, които да не запознати с 
продуктите на JEREMIE, посочи той. Все пак банковите експерти подчертаха, че макар 
гаранционната схема да носи капиталово облекчение за самите банки, продуктът с ниска лихва 
е по-търсен от малкия бизнес поради простата причина, че търсенето му се ръководи от 
цената.  
Осигуряването на капитал  
Близо 100 стартиращи компани от България и региона вече са били финансирани и от 
фондовете за стартиращи компании по JEREMIE - Eleven и Launchub, подчерта още Милушева. 
"Двата фонда се справят много добре до момента", каза тя. Създадени са над 200 нови 
работни места, като вече инвестираният капитал от двата фонда е общо около 5 млн. евро, а 
допълнително привлеченият е близо 3 млн. евро. Общо капиталът на двата фонда е 21 млн. 
евро - 9 млн. евро за Launchub и 12 млн. евро.  
Както коментира и Стефан Цалов от ЕИФ, само за година и половина работа двата фонда са 
успели да покажат потенциала на предприемаческата екосистема в България и да започнат да 
я развиват. Досега те са разгледали над 5000 проекта.  
По думите на Милушева през април или май се очаква да заработи отдавна подготвяният 
мецанин фонд. Капиталът му ще е 60 млн. евро, като половината ще се осигурят от JEREMIE, а 
останалият ресурс идва от Европейската инвестиционна банка, Черноморската банка за 
търговия и развитие и други инвеститори. Фондът ще се управлява от австрийската 
инвестиционна компания Mezzanine Management в партньорство с българската Rosslyn Capital.  
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Вече са избрани и двата фонд мениджъра, които ще управляват двата коинвестиционни фонда 
по JEREMIE. Общият им капитал ще е минимум 20 млн. евро. При този продукт мениджърите 
ще могат да инвестират в дадена компания само ако се намери и друг инвеститор, който да 
влезе в проекта с 50% от търсения ресурс, или както поясни Цалов, задачата мениджърите на 
фонда да наберат допълнителен частен капитал се сваля от традиционното ниво фонд на ниво 
отделна сделка.  
По първия фонд ЕИФ ще работи с екипа на Empower United (сред пионерите във 
финансирането на стартиращи проекти), където парньор е успешният предприемач Елвин Гури. 
Той е един от основателите на компанията за бързи кредити Jet Credit, която след това бе 
придобита от BNP Paribas Personal Finance.  
Коинвестиционните фондове имат нелеката задача в рамките на година и половина да 
инвестират сериозен ресурс, и то при изискване 50% от общата инвестиция в една компания да 
идва и от друг инвеститор. Целта им заедно с тази на останалите фондове за дялово 
финансиране, създадени по JEREMIE, е да запълнят сериозната дупка на пазара на капитал в 
България.  
"Тълкувам създаването на цялата верига от фондове като имаща три ползи -едната е да 
подпомага малките и средните предприятия; втората е да действа като катализатор на частни 
инвеститори да дойдат и да инвестират в България; третата е създаването на една индустрия 
за рисково и дялово финансиране, т.е. с един куршум три заека. Дяловото финансиране е най-
малко развитита, дори въобще неразвитата част на финансовата индустрия в страната въпреки 
огромната нужда на бизнеса от дялово финансиране", коментира Гури, партньор в Empower.  
По думите му през последните 20 години на прехода българските компании са страдали много 
от липсата на дялово финансиране. "Като човек, преминал през това, знам колко ми е коствало. 
Убеден съм, че индустрията има изключително голям потенциал както за дялово финансиране, 
така и за квазикапитал като конвертируеми заеми и преференциални акции. Като един фонд, 
който първоначлано ще започне с капитал от около 15 млн. евро, ние имаме вече списък от 
проекти, търсещи финансиране, за 100 млн. евро", каза още Гури. По думите му новият фонд 
ще може да инвестира 3 млн. евро и повече в един проект, което означава, че се цели в 
компании с нужда от финансиране за поне 6 млн. евро.  
Според Гури като цяло, макар България да не е определяна като идеалната инвестиционна 
дестинация и да носи етикета "малка страна, малък пазар", всъщност има много добри 
предприемачи, която индустрията за дялово финансиране просто не може да захрани досега с 
достатъчно капитал.  
***  
Новият програмен период  
По тази причина е важно и през следващия програмен период капиталовите инструменти 
отново да бъдат застъпени така, че да се продължи започнатото. "Ако до края на 2015 г., 
докогато ние можем да инвестираме, няма нови инструменти, които да продължат това, което 
правим, всичко изградено дотук ще остане във вакуум. А системата не търпи вакуум и тъй като 
вече има достатъчно алтернативи в Западна Европа и САЩ, просто всички тези предприемачи, 
които сега са в България, ще отидат другаде", подчерта Ивайло Симов, партньор във фонда за 
стартиращи компании Eleven. "Наистина в момента сме в уникална позиция в региона. Всички 
искат да копират това, което ние направихме", посочи и Тодор Брешков, партньор в другия 
фонд за стартиращи компании Launchub. На практика нито една от съседните страни няма 
подобна "система" за подкрепа на предприемачеството и в момента готви проекти, които да 
копират българския модел. По тази причина според Брешков новите инструменти, които 
България мисли да разработва с евроресурс оттук нататък, трябва да защитят и задълбочат 
този аванс, който страната си е създала пред останалите държави в региона. Засега въз основа 
на настоящия опит държавата смята да включи финансови инструменти и през новия прогамен 
период при усвояването на парите по ОП "Конкурентоспособност. По думите на Милушева 
ще има както още гаранционни и нисколихвени продукти, така и още фондове за рисков 
капитал и стартиращи компании. Тя обаче подчерта, че най-вероятно ресурсът за тях ще е по-
малък. В сегашния програмен период тези пари бяха една трета от цялата програма, или 349 
млн. евро от 1.16 млрд. евро. Милушева обаче не посочи колко точно ще е ресурсът, тъй като 
още няма решение на този въпрос.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 01.04.2014  
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич  
Страница: 9  
Брой думи: 278  
 
 
Резюме: Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив 
икономически растеж.  
 
Заглавие: Стойнев: Българските фирми имат подкрепата на МИЕ  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, 
инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив 
икономически растеж.  
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в Габрово 
по време на посещението си в "АМК Задвижваща и управляваща техника" ЕООД, съобщиха от 
МИЕ.  
Той се срещна с ръководството на най-големия и единствен филиал извън Германия на 
немския холдинг АМК Arnold Muller GmbH & Co. KG. Предприятието разработва и произвежда 
средства за автоматизация. "Машиностроенето е един от основните стълбове на 
индустриализацията", заяви министър Стойнев в израз на задоволство от успешно 
развиващата се развойна и инженерингова дейност в компанията. "Това е място, където се 
обучават и подготвят млади хора за българската икономика", каза още той. АМК ЕООД 
предлага стендова апаратура, цикъл от лекции и упражнения за следдипломна квалификация 
на инженери.  
Министър Стойнев акцентира, че във фирмата работят 150 души, половината от които са 
инженерно-технически персонал, а петима от тях са и доктори на техническите науки. По 
думите на икономическия министър за един от основните приоритети в програмата на 
правителството - реиндустриализацията, е важно развитието на технологичното 
машиностроене.  
Министър Драгомир Стойнев посети и фирма "Идеал Стандарт-Видима" АД - гр. Севлиево, по 
случай 80-годишнината от основаването й, както и една от най-големите текстилни фабрики в 
България - МАК АД-Габрово. Той се запозна с предмета на дейност, целевите пазари и приноса 
на двете предприятия за икономиката на региона. Министър Стойнев бе категоричен, че 
българските фирми имат подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката е 
възможностите за финансиране, които дава оперативната програма 
"Конкурентоспособност". В рамките на проведените днес срещи бяха представени 
възможностите и условията за кандидатстване е проекти и по новата оперативна програма 
"Конкурентоспособност и иновации".  
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 02.04.2014  
Източник: сп. Марица, Винария  
Страница: 9  
Брой думи: 272  
 
 
Резюме: Фабриката е единственият производител на кенове в България. 20-годишен юбилей 
ще чества тази година алкохолна фабрика "Нордикс". Тя е единственият производител в 
България и един от малкото в Европа, който предлага ниско- и високоалкохолни напитки в 
алуминиеви кенове от 330 милилитра.  
 
Заглавие: Напитките на "Нордикс" с позиции на 5 континента  
Подзаглавие:  
Автор: Мария ПЕТРОВА  
Текст: Фабриката е единственият производител на кенове в България  
20-годишен юбилей ще чества тази година алкохолна фабрика "Нордикс". Тя е единственият 
производител в България и един от малкото в Европа, който предлага ниско- и високоалкохолни 
напитки в алуминиеви кенове от 330 милилитра. Продуктовата гама е изключително 
разнообразна - енерджи уиски, енерджи и портокалова водка, джин тоник, кола ром, мохито, и 
още много други напитки. "Нордикс" е една от малкото фабрики у нас, която има лицензирана 
дестилерия за производство на малцови и царевични уискита. Разполага със сериозни 
производствени мощности, получени по програмите САПАРД и "Конкурентоспособност". Там 
са инсталирани две модерни италиански поточни линии с капацитет 5000 бутилки на час, както 
и линия за производство на кенове. Фабриката разполага и с две независими, технологично 
обособени линии за първична преработка на бяло и червено вино.  
"Нордикс", в която работи професионален екип от 30 души, е позната повече 6 чужбина, 
отколкото у нас. Между 60 и 70 на сто от нейната продукция е ориентирана към експорт. Държи 
твърди пазарни позиции в страни в Европа, Азия, Африка, САЩ, Нова Зеландия и др. На 
европейския пазар най-търсени са нейните водка, ром, ликьорите самбука /италиански тип 
мастика/ и амарето, джин и др. През последната година във фабриката са направени иновации 
в производството на ликьорни напитки между 15 и 25 градуса, което непрекъснато се 
разраства. Освен традиционната българска мента, се набляга на ликьори като кокос, кафе 
крем, кокос крем, както и напитка на основата на българска маслодайна роза, всички собствена 
разработка. "Нордикс" редовно се представя на международни специализирани изложения. 
Преди месец са участвали в Москва, а след това в престижния ProWein в Дюселдорф. Сега се 
готвят за участие в Шанхай.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 02.04.2014  
Източник: www.actualno.com  
Връзка: http://cite.actualno.com/GERB-na-vlast---vsichki-evrofondove-sa-pusnati-Trojnata-koalicija---
vednaga-spirane-news_22230.html  
Брой думи: 97  
 
 
Резюме: По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове - мащабно 
строителство, метро, магистрали, мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони, 
видно хората го ползват и днес. Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде Агенция "Фокус".  
 
Заглавие: ГЕРБ на власт - всички еврофондове са пуснати, Тройната коалиция - веднага 
спиране  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове - мащабно 
строителство, метро, магистрали, мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони, 
видно хората го ползват и днес. Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде Агенция "Фокус".  
„Идва ГЕРБ на власт, абсолютно всички фондове – пуснати. Тройна коалиция – БСП, ДПС, 
„Атака” отново започваме да си говорим за спиране на плащания. Неслучайно древните са 
казали - когато фактите говорят, всичките си мълчат”, заяви Борисов по отношение на това, че 
от Държавен фонд „Земеделие” признават, че има загуба на средства.  
 

http://cite.actualno.com/GERB-na-vlast---vsichki-evrofondove-sa-pusnati-Trojnata-koalicija---vednaga-spirane-news_22230.html
http://cite.actualno.com/GERB-na-vlast---vsichki-evrofondove-sa-pusnati-Trojnata-koalicija---vednaga-spirane-news_22230.html
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/04/02/1902549/boyko-borisov-idva-gerb-na-vlast-
absolyutno-vsichki-fondove-pusnati-bsp-dps-ataka-otnovo-zapochvame-da-si-govorim-za-spirane-na-
plashtaniya.html  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: София. По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове, мащабно 
строителство, метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони , 
видно хората го ползват и днес. Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Идва ГЕРБ на власт, абсолютно всички фондове – пуснати, 
БСП, ДПС, „Атака” отново започваме да си говорим за спиране на плащания  
Подзаглавие:  
Автор: Веселина СТАНЧЕВА  
Текст: София. По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове, мащабно 
строителство, метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони , 
видно хората го ползват и днес. Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
„Идва ГЕРБ на власт, абсолютно всички фондове – пуснати. Тройна коалиция – БСП, ДПС, 
„Атака” отново започваме да си говорим за спиране на плащания. Неслучайно древните са 
казали - когато фактите говорят, всичките си мълчат”,каза Бойко Борисов по отношение на това, 
че от Фонд „Земеделие” признават, че има загуба на средства.  
Относно подозрението на БСП, че е писал донос до Йотингер срещу България по темата 
енергетика и Закона за енергетика, Борисов коментира:„Тази партия, освен с лъжи, с друго не 
се занимава. „Категорично сме казали, че сме за „Южен поток” при спазване на нормални 
европейски и български процедури. Към момента това не е направено. Затова Европейската 
комисия, като видя, че не могат, им иззе преговорите за „Южен поток” да се водят от ЕК, а не от 
българското правителство. Вместо да си поръсят главата с пепел и да кажат – некадърни сме и 
не можем, те винаги търсят оправдания някъде другаде”.  
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и неявяването му в комисиите вчера в Народното 
събрание: Не бих отишъл на такава комисия, която се оглавява от такива хора”. Към тези хора 
е крайно неуважение и аз го демонстрирам. „Преди да ме извикат мен, трябва да извикат 
Йовчев, Мая Манолова, Корнелия Нинова, Орешарски – ако искат да бъдат обективни”, каза 
още Борисов.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/04/02/1902549/boyko-borisov-idva-gerb-na-vlast-absolyutno-vsichki-fondove-pusnati-bsp-dps-ataka-otnovo-zapochvame-da-si-govorim-za-spirane-na-plashtaniya.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/02/1902549/boyko-borisov-idva-gerb-na-vlast-absolyutno-vsichki-fondove-pusnati-bsp-dps-ataka-otnovo-zapochvame-da-si-govorim-za-spirane-na-plashtaniya.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/02/1902549/boyko-borisov-idva-gerb-na-vlast-absolyutno-vsichki-fondove-pusnati-bsp-dps-ataka-otnovo-zapochvame-da-si-govorim-za-spirane-na-plashtaniya.html
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=34487  
Брой думи: 684  
 
 
Резюме: Има една безпощадна истина и неслучайно древните са казали-Когато фактите 
говорят, всички мълчат. Тройна коалиция, начело със Станишев-спрени абсолютно всички 
фондове на Европейския съюз. Идва ГЕРБ на власт-абсолютни всички фондове пуснати. Идва 
Тройна коалиция-БСП, ДСП, Атака-отново започваме да говорим за спиране на плащания. Така 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов коментира загубата на евросредства в ДФ 
„Земеделие“ пред журналисти в НС.  
 
Заглавие: Б. Борисов: Има една безпощадна истина - при Тройната коалиция фондовете 
са спрени, при ГЕРБ – пуснати  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Има една безпощадна истина и неслучайно древните са казали-Когато фактите говорят, 
всички мълчат. Тройна коалиция, начело със Станишев-спрени абсолютно всички фондове на 
Европейския съюз. Идва ГЕРБ на власт-абсолютни всички фондове пуснати. Идва Тройна 
коалиция-БСП, ДСП, Атака-отново започваме да говорим за спиране на плащания. Така 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов коментира загубата на евросредства в ДФ 
„Земеделие“ пред журналисти в НС. „Фактите са тези, които говорят-по времето на ГЕРБ са 
пуснати всички фондове, мащабно строителство, метро, магистрали, мостове, ж.п.линии, 
пречиствателни станции, конкурентноспособност, селски райони. Видно е-хората ги ползват и 
днес. Идват на Орешарски хората и започва отново да се говори за спиране на програми и 
търсене на друг виновник- а такъв виновник няма, те са си виновни“, заяви Борисов. Всяко 
казано лошо нещо за България ме притеснява и не е хубаво за държавата-това гарантира 
отлив на инвестиции и недобра работа с европейските институции, добави лидерът на ПП 
ГЕРБ.  
По отношение на „Южен поток“ Борисов заяви, че иска да се приложи третият енергиен пакет. 
„Ние категорично сме казали, че сме за „Южен поток“ при спазване на европейските и 
българските процедури, а към момента това не е направено. Затова ЕК, като ги видя, че не 
могат, им иззе преговорите за „Южен поток“ да се водят от комисията, а не от българското 
правителство. Вместо да си поръсят главата с пепел и да кажат-некадърни сме, не можем, те 
винаги търсят оправдание някъде другаде“, коментира той. По думите му БСП освен с лъжи с 
друго не се занимава. България наистина няма време за губене, защото всичко, което се случва 
до момента показва, че държавата губи темпо, предупреди Бойко Борисов.  
Председателят на ПП ГЕРБ прогнозира, че България в следващите години ще бъде един от 
големите производители на газ в Европа. „Хан Аспарух” е огромно находище на газ и на петрол, 
затова ние защитаваме българската позиция, за да можем да взимаме повече такси и да 
транзитираме, посочи Борисов. По думите му България има своите интереси. „Когато искат да 
направят „Южен поток”, така че по него да тече само руски газ, ние искаме да се приложи 
третия пакет. Все едно за една магистрала да кажеш, ще карат само български и турски тирове 
– защо да не карат и гръцки, и македонски, и други. Като имаме газопровод, защо да не тече газ 
и от други места“, каза още той. Бойко Борисов бе категоричен, че позицията на ГЕРБ трябва 
да е ясна. По отношение на позицията на правителството и на БСП Борисов коментира-От една 
страна, казват – ето, виждате ли, ние се опитваме да помагаме, а в същото време 
правителството отива в Брюксел и казва – нашата позиция е друга.Такъв трик в момента 
разиграват управляващите.  
По отношение на евентуални санкции срещу Русия, Борисов заяви, че ПГ на ГЕРБ сериозно 
обмисля позицията си. „Моето лично мнение е да няма санкции, след като в санкциите до сега 
не са включени петролни, газови, атомни и други компании. Знаете, че моето изказване първо 
беше, че или сме за пълни санкции срещу всички компании, или да няма санкции, защото 
половинчати санкции ще ударят България. Тогава казах, че ако Орешарски предложи такова 
нещо, бих го подкрепил”, обясни Борисов и добави-„За съжаление, все още БСП говори едно, 
правителството – друго, Вигенин – трето на Консултативния съвет, не мога да им схвана 
позициите. Днес нашата група ще се събере, имаме и среща с руския посланик сега и по темата 
за санкциите ще помислим по-сериозно, защото действително позицията ни трябва да бъде по-
ясна , защото няма такава от страна на правителството“.  

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=34487
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Според Бойко Борисов България има своите интереси и заяви, че ако туризмът ни пострада, ПП 
ГЕРБ не е съгласна за санкции срещу Русия.“ ГЕРБ обаче са против референдума в Крим. Така 
не се постъпва“,каза още Борисов.  
По повод идеята да се преосмисли таван на лихвите, Борисов припомни, че партията му вече 
го е подкрепила. Всичко, което правят БСП, ДПС и „Атака", рано или късно отива на 
прегласуване, заяви той в отговор на въпрос по казуса. Според него днешното мнозинство не 
може да прави закони, а се подвежда по популистки теми. „Всичко беше направено, за да има 
обръщение на Станишев във Facebook. Сега пак някой трябва да им вади кестените от огъня“, 
допълни той.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/sporazumenieto-za-partnyorstvo-s-es-simplifikatsiya-ili-dupka-v-
byudzheta-news218691.html  
Брой думи: 1178  
 
Резюме: "Симплификация" или дупка в бюджета отваря Споразумението за партньорство на 
България с ЕС за периода 2014-2020 г. Тази дилема не получава отговор по време на 
обсъждането на документа от правителството, става ясно от публикуваната стенограма.  
Заглавие: Споразумението за партньорство с ЕС – "симплификация" или дупка в 
бюджета  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Симплификация" или дупка в бюджета отваря Споразумението за партньорство на 
България с ЕС за периода 2014-2020 г. Тази дилема не получава отговор по време на 
обсъждането на документа от правителството, става ясно от публикуваната стенограма.  
Другите спорни въпроси са свързани с покриването на т.нар. „бели петна“ – селата около 
големите градове, дигитализацията на културното наследство, прецизиране на текстовете за 
водната реформа и електронното управление.  
Споразумението за партньорство е основният документ, който определя за какво ще бъдат 
похарчени над 15 млрд. евро до 2020 г. Той е обсъден на заседанието на кабинета на 27 март. 
Пред медиите беше представено, че документът е одобрен, но се оказва, че това не е точно 
така. Предстои да се изчистят редица спорни въпроси, като не е ясно дали това се е случило. 
Крайният срок за изпращането на документа в ЕС е 13 април.  
Забележки по документа са направили министрите на транспорта Данаил Папазов, на 
екологията Искра Михайлова, на финансите Петър Чобанов, на образованието Анелия 
Клисарова, на труда и социалната политика Хасан Адемов и на регионалното развитие 
Десислава Терзиева. На практика това са всички министерства, които отговарят за 
оперативните програми. Единственото изключение е икономическият министър Драгомир 
Стойнев, в чийто ресор е „Конкурентоспособност“.  
Вицепрмиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която отговаря за документа, 
обещава да се съобрази с част от коментарите на министрите.  
Премиерът Пламен Орешарски предлага Споразумението за партньорство да не се отлага и да 
се приеме на вносител, а през почивните дни спорните текстове да се „доизчистят“. „От една 
страна, трябва да бързаме, но не да „претупаме“ работата, а да си я свършим“, казва 
Орешарски. Не е ясно дали текстовете са изчистени, защото документът все още не е 
публикуван.  
Гъвкавост и креативност чрез „симплификация“  
Най-спорния въпрос е бил откриването на т.нар. бюджетни линии по оперативните програми, 
което поставя под риск изпълнението на бюджета, защото може да доведе до увеличаване на 
дефицита.  
„Основният проблем, който виждам е с бюджетните линии – как да ги прецизираме, така че да 
не създаваме риск“, заявява финансовият министър Петър Чобанов.  
Идеята е през този програмен период държавни ведомства и общини, които са бенефициенти 
по определени схеми на оперативна програма да не се налага да пишат непрекъснато 
еднотипни проекти и да ги защитават, а в рамките на одобрения за тях бюджет да получават 
периодично средствата. Например общините, които разработиха т.нар. интегрирани планове за 
развитие и всяка една има заделен бюджет по програма „Региони в растеж“ да има своя 
бюджетна линия. Друг пример е програмата „Човешки ресурси“ по мерките за заетост, 
изпълнявани от Агенцията по заетостта.  
Според финансовото министерство „такива бюджетни линии, когато са за големи проекти или 
проекти, които изискват непрекъснато финансиране, е рисковано от бюджетна гледна точка да 
бъдат покривани с подобни бюджетни линии целите авансови плащания или окончателни 
плащания“. „Това ще натовари централния бюджет и създава риск при неполучаване навреме 
на средствата то да се отрази директно на дефицита“, казва министър Чобанов.  
Той възразява срещу определяне на праг на съфинансиране, от който по преценка на 
управляващия орган е възможно да се извършва опростена оценка на проектните предложния, 
която се състои от оценка на административното съответствие и допустимостта и финансова 
оценка.  

http://www.mediapool.bg/sporazumenieto-za-partnyorstvo-s-es-simplifikatsiya-ili-dupka-v-byudzheta-news218691.html
http://www.mediapool.bg/sporazumenieto-za-partnyorstvo-s-es-simplifikatsiya-ili-dupka-v-byudzheta-news218691.html
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Другата бележка на финансовото министерство е за отпадане на банковите гаранции за 
извършване на авансови плащания в случай, че когато рискът от неизпълнение на проекта се 
оценява от управляващия орган като нисък. Това също може да доведе до увеличаване на 
дефицита. Тази мярка се прави за да се облекчат малките и средни фирми по програма 
„Конкурентоспособност“, които през изминалия програмен период имаха проблеми с 
осигуряването на съфинансирането на проектите.  
Зинаида Златанова определя забележките на финансовото министерство като „много 
важни“.„Предлагам Министерството на финансите (с пълното съзнание какво точно предлагам, 
колкото и екзотично да е) да проявят гъвкавост и креативност, за да опитаме тези подходи. 
Най-лесното е да променим нормативната уредба и в крайна сметка, ако министерствата не се 
справят, да ги отменим“, призовава Златанова.  
Тя защитава тезата си за тези генерални промени в усвояването на еврофондовете с новия 
подход, който се налага на европейско ниво като въвежда термина „симплификация“, което 
означава опростяване на правилата.  
Пари за несъществуващи проекти  
Другият спорен въпрос е заделянето на ресурс за несъществуващи към момента проекти. 
Става въпрос за т.нар. нова инициатива – водена от общността местно развитие (ВОМР), за 
която се предвижда да бъде заделен по 5% от бюджетите на оперативните програми „Човешки 
ресурси“ и „Регионално развитие“. За това проблемът е поставен от министрите на труда и 
социалната политика Хасан Адемов и на регионалното развитие Десислава Терзиева.  
„Очевидно е, че трябва да го заделим този финансов ресурс, но въпросът е за какво го 
заделяме? Защото стратегията трябва да дойде отдолу – от местните общности, а такава 
стратегия към момента няма. Оказа се, че ние с нашето предложение предлагаме отгоре 
надолу усвояване на някакъв финансов ресурс, който не е ясно за каква стратегия ще бъде 
изразходван“, казва Адемов.  
Терзиева го допълва, че е трябва да се знае за какво ще отидат тези пари, а не „да ги държим 
настрани за две години, без да знаем дали въобще ще има такава инициатива“, намеквайки, че 
по този начин парите може и да бъдат загубени.  
Зинаида Златанова обяснява, че разбира аргументите им, но държи на ВОМР, защото с този 
инструмент ще се покриват „белите петна“. Това са селата около големите градове, които и 
през този програмен период остават на практика без финансиране, след като остана старото 
определение за селски район. За да не останат за втори път без финансиране те бяха 
изкуствено бяха пришити към програмата за градовете.  
Дигитализацията на културното наследство  
Културният министър Петър Стоянович предлага да се осигури финансиране за дигитализация 
на културното наследство. „Стратегически приоритет няма как да направим дигитализацията на 
културното наследство“, попарва надеждите му Зинаида Златанова.  
Министърът на екологията Искра Михайлова обаче подкрепя предложението на Стоянович, 
като смята, че това може да стане чрез хоризонтална мярка с финансиране по различни 
оперативни програми. „Имаме възможност в споразумението – в анализа и в заложените цели, 
да сложим по едно изречение буквално, по същата логика по едно изречение и след това, 
работейки по оперативни програми да видим дали е възможно да има такава мярка в 
програмата „Образование”, когато става дума за дигитализация с цел образование, дали може 
да има такава мярка в програмата „Добро управление“, когато става дума за подкрепа 
дигитализиране на държавните архиви, примерно, или българския исторически архив“, казва 
Михайлова.  
Премиерът Пламен Орешарски също би „приветствал, ако има текстове“ за дигитализацията на 
културното наследство, защото „това е изключително важно като дейност“.  
Водната стратегия и е-управлението  
Министърът на екологията Искра Михайлова настоява в „споразумението, дори с три 
изречения“ да бъде посочено какъв план за действие имаме по водната реформа и тази във 
ВиК сектора. Златанова приема искането й, но я призовава да подготвят текстовете по-бързо.  
Транспортният министър Данаил Папазов отбелязва, че в споразумението не е отразено, че 
вече имаме стратегия за електронното управление. Все още обаче не е готов планът за 
реализацията му.  
Образователният министър Анелия Клисарова отбелязва, че за приобщаването на ромите не 
са предвидени пари, а Брюксел настоява да има средства за тяхното образование и програми 
за заетост. Така Клисарова прави опит да измъкне допълнително пари за нейната програма 
„Наука и образование“, която получи вече 10 млн. евро отгоре спрямо първоначално одобрения 
бюджет.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/58140  
Брой думи: 1215  
 
 
Резюме: "Симплификация" или дупка в бюджета отваря Споразумението за партньорство на 
България с ЕС за периода 2014-2020 г. Тази дилема не получава отговор по време на 
обсъждането на документа от правителството, става ясно от публикуваната стенограма.  
 
Заглавие: Споразумението за партньорство с ЕС – "симплификация" или дупка в 
бюджета  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Симплификация" или дупка в бюджета отваря Споразумението за партньорство на 
България с ЕС за периода 2014-2020 г. Тази дилема не получава отговор по време на 
обсъждането на документа от правителството, става ясно от публикуваната стенограма.  
Другите спорни въпроси са свързани с покриването на т.нар. "бели петна" - селата около 
големите градове, дигитализацията на културното наследство, прецизиране на текстовете за 
водната реформа и електронното управление.  
Споразумението за партньорство е изключително важен документ, защото определя за какво 
ще бъдат похарчени над 15 млрд. евро до 2020 г. Той е обсъден на заседанието на кабинета на 
27 март. Пред медиите беше представено, че документът е одобрен, но се оказва, че това не е 
точно така. Предстои да се изчистят редица спорни въпроси, като не е ясно дали това се е 
случило. Крайният срок за изпращането на документа в ЕК е 13 април.  
Забележки по документа са направили министрите на транспорта Данаил Папазов, на 
екологията Искра Михайлова, на финансите Петър Чобанов, на образованието Анелия 
Клисарова, на труда и социалната политика Хасан Адемов и на регионалното развитие 
Десислава Терзиева. На практика това са всички министерства, които отговарят за 
оперативните програми. Единственото изключение е икономическият министър Драгомир 
Стойнев, в чийто ресор е "Конкурентоспособност".  
Вицепрмиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която отговаря за документа, 
обещава да се съобрази с част от коментарите на министрите, но за други призовава да се 
прояви "гъвкавост и креативност".  
Премиерът Пламен Орешарски предлага Споразумението за партньорство да не се отлага и да 
се приеме на вносител, а през почивните дни спорните текстове да се "доизчистят". "От една 
страна, трябва да бързаме, но не да "претупаме" работата, а да си я свършим", казва 
Орешарски. Не е ясно дали текстовете са изчистени, защото документът все още не е 
публикуван.  
Гъвкавост и креативност чрез "симплификация"  
Най-спорния въпрос е бил откриването на т.нар. бюджетни линии по оперативните програми, 
което поставя под риск изпълнението на бюджета, защото може да доведе до увеличаване на 
дефицита.  
"Основният проблем, който виждам е с бюджетните линии – как да ги прецизираме, така че да 
не създаваме риск", заявява финансовият министър Петър Чобанов.  
Идеята е през този програмен период държавни ведомства и общини, които са бенефициенти 
по определени схеми на оперативна програма да не се налага да пишат непрекъснато 
еднотипни проекти и да ги защитават, а в рамките на одобрения за тях бюджет да получават 
периодично пари. Например общините, които разработиха т.нар. интегрирани планове за 
развитие и всяка една има заделен бюджет по програма "Региони в растеж" да има своя 
бюджетна линия. Същото се отнася и за програмата "Човешки ресурси" по мерките за заетост, 
изпълнявани от Агенцията по заетостта.  
Според финансовото министерство "такива бюджетни линии, когато са за големи проекти или 
проекти, които изискват непрекъснато финансиране, е рисковано от бюджетна гледна точка да 
бъдат покривани с подобни бюджетни линии целите авансови плащания или окончателни 
плащания". "Това ще натовари централния бюджет и създава риск при неполучаване навреме 
на средствата то да се отрази директно на дефицита", казва министър Чобанов.  
Той възразява и срещу определяне на праг на съфинансиране, от който по преценка на 
управляващия орган е възможно да се извършва опростена оценка на проектните предложния, 
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която се състои от оценка на административното съответствие и допустимостта, и финансова 
оценка.  
Другата бележка на финансовото министерство е за отпадане на банковите гаранции за 
извършване на авансови плащания в случай, когато рискът от неизпълнение на проекта се 
оценява от управляващия орган като нисък. Това също може да доведе до увеличаване на 
дефицита. Тази мярка се прави за да се облекчат малките и средни фирми по програма 
"Конкурентоспособност", които през изминалия програмен период имаха проблеми с 
осигуряването на съфинансирането на проектите.  
Зинаида Златанова определя забележките на финансовото министерство като "много важни". 
"Предлагам Министерството на финансите (с пълното съзнание какво точно предлагам, колкото 
и екзотично да е) да проявят гъвкавост и креативност, за да опитаме тези подходи. Най-лесното 
е да променим нормативната уредба и в крайна сметка, ако министерствата не се справят, да 
ги отменим", призовава Златанова.  
Тя защитава тезата си за тези генерални промени в усвояването на еврофондовете с новия 
подход, който се налага на европейско ниво като въвежда термина "симплификация", което 
означава опростяване на правилата.  
Пари за несъществуващи проекти  
Другият спорен въпрос е заделянето на ресурс за несъществуващи към момента проекти. 
Става въпрос за т.нар. нова инициатива – водена от общността местно развитие (ВОМР), за 
която се предвижда да бъде заделен по 5% от бюджетите на оперативните програми "Човешки 
ресурси" и "Регионално развитие". За това проблемът е поставен от министрите на труда и 
социалната политика Хасан Адемов и на регионалното развитие Десислава Терзиева.  
"Очевидно е, че трябва да го заделим този финансов ресурс, но въпросът е за какво го 
заделяме? Защото стратегията трябва да дойде отдолу - от местните общности, а такава 
стратегия към момента няма. Оказа се, че ние с нашето предложение предлагаме отгоре 
надолу усвояване на някакъв финансов ресурс, който не е ясно за каква стратегия ще бъде 
изразходван", казва Адемов.  
Терзиева го допълва, че трябва да се знае за какво ще отидат тези пари, а не "да ги държим 
настрани за две години, без да знаем дали въобще ще има такава инициатива", намеквайки, че 
по този начин парите може и да бъдат загубени.  
Зинаида Златанова обяснява, че разбира аргументите им, но държи на ВОМР, защото с този 
инструмент ще се покриват "белите петна". Това са селата около големите градове, които и 
през този програмен период остават на практика без финансиране, след като остана старото 
определение за селски район. За да не останат за втори път без пари тези села бяха 
изкуствено пришити към големите градове, които трябва да отпуснат за тях до 20% от 
определените им бюджети. Парите обаче не могат да се ползват за най-належащото - ремонт 
на улиците.  
Дигитализацията на културното наследство  
Културният министър Петър Стоянович предлага да се осигури финансиране за дигитализация 
на културното наследство. "Стратегически приоритет няма как да направим дигитализацията на 
културното наследство", попарва надеждите му Зинаида Златанова.  
Министърът на екологията Искра Михайлова обаче подкрепя предложението на Стоянович, 
като смята, че това може да стане чрез хоризонтална мярка с финансиране по различни 
оперативни програми. "Имаме възможност в споразумението - в анализа и в заложените цели, 
да сложим по едно изречение буквално, по същата логика по едно изречение и след това, 
работейки по оперативни програми да видим дали е възможно да има такава мярка в 
програмата "Образование", когато става дума за дигитализация с цел образование, дали може 
да има такава мярка в програмата "Добро управление", когато става дума за подкрепа 
дигитализиране на държавните архиви, примерно, или българския исторически архив", казва 
Михайлова.  
Премиерът Пламен Орешарски също би "приветствал, ако има текстове" за дигитализацията на 
културното наследство, защото "това е изключително важно като дейност".  
Водната стратегия и е-управлението  
Министърът на екологията Искра Михайлова настоява в "споразумението, дори с три 
изречения" да бъде посочено какъв план за действие имаме по водната реформа и тази във 
ВиК сектора. Златанова приема искането й, но я призовава да подготвят текстовете по-бързо.  
Транспортният министър Данаил Папазов отбелязва, че в споразумението не е отразено, че 
вече имаме стратегия за електронното управление. Все още обаче не е готов планът за 
реализацията му.  
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Образователният министър Анелия Клисарова отбелязва, че за приобщаването на ромите не 
са предвидени пари, а Брюксел настоява да има средства за тяхното образование и програми 
за заетост. Така Клисарова прави опит да измъкне допълнително пари за нейната програма 
"Наука и образование", която получи вече 10 млн. евро отгоре спрямо първоначално одобрения 
бюджет.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post82054.html  
Брой думи: 242 
 
 
Резюме: “При управлението на ГЕРБ бяха пуснати всички фондове, мащабно строителство, 
метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони , видно хората го 
ползват и днес", каза пред журналисти в Народното събрание председателят на ПП ГЕРБ 
Бойко Борисов.  
 
Заглавие: БОРИСОВ: ПО ВРЕМЕТО НА ГЕРБ БЯХА ПУСНАТИ ВСИЧКИ ЕВРОФОНДОВЕ, А 
СЕГА ЗАПОЧНАХА ДА ГИ СПИРАТ  
Подзаглавие: Бившият премиер припомни една стара максима – “когато фактите говорят, 
всичките си мълчат” по повод, че фонд “Земеделие” призна за загубите  
Автор:  
Текст: “При управлението на ГЕРБ бяха пуснати всички фондове, мащабно строителство, 
метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони , видно хората го 
ползват и днес", каза пред журналисти в Народното събрание председателят на ПП ГЕРБ 
Бойко Борисов.  
„Идва ГЕРБ на власт, абсолютно всички фондове – пуснати. Тройна коалиция – БСП, ДПС, 
„Атака” отново започваме да си говорим за спиране на плащания. Неслучайно древните са 
казали - когато фактите говорят, всичките си мълчат”,каза Бойко Борисов по отношение на това, 
че от Фонд „Земеделие” признават, че има загуба на средства. 
Относно подозрението на БСП, че е писал донос до Йотингер срещу България по темата 
енергетика и Закона за енергетика, Борисов коментира: „Тази партия, освен с лъжи, с друго не 
се занимава. „Категорично сме казали, че сме за „Южен поток” при спазване на нормални 
европейски и български процедури. Към момента това не е направено. Затова Европейската 
комисия, като видя, че не могат, им иззе преговорите за „Южен поток” да се водят от ЕК, а не от 
българското правителство. Вместо да си поръсят главата с пепел и да кажат – некадърни сме и 
не можем, те винаги търсят оправдания някъде другаде”. 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и неявяването му в комисиите вчера в Народното 
събрание: Не бих отишъл на такава комисия, която се оглавява от такива хора”. Към тези хора 
е крайно неуважение и аз го демонстрирам. „Преди да ме извикат мен, трябва да извикат 
Йовчев, Мая Манолова, Корнелия Нинова, Орешарски – ако искат да бъдат обективни”, каза 
още Борисов. 
 

http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post82054.html
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.vlastta.com  
Връзка: http://www.vlastta.com/displaynews/68529  
Брой думи: 938  
 
 
Резюме: През пролетта българите потеглят на гурбет. Подгонени от високата безработица и 
привлечени от по-доброто заплащане в чужбина десетки хиляди работници поемат към 
Западна Европа или на юг за да вържат краищата на семейния бюджет или просто да осигурят 
оцеляването на своите близки в България.  
 
Заглавие: Гурбетчиите отново на път  
Подзаглавие:  
Автор: Георги Папакочев  
Текст: През пролетта българите потеглят на гурбет. Подгонени от високата безработица и 
привлечени от по-доброто заплащане в чужбина десетки хиляди работници поемат към 
Западна Европа или на юг за да вържат краищата на семейния бюджет или просто да осигурят 
оцеляването на своите близки в България.  
Проучване на Института за икономически изследвания при БАН и Агенцията за социално 
икономически анализи за миналата година сочи, че готовност да напуснат страната са изразили 
почти 87 хиляди човека от Североизточна България, което представлява 15 на сто от цялото 
трудоспособно население на този важен стопански район. Подобно е положението почти 
навсякъде.  
Изследването е показало, че приблизително половин милион българи между 15 и 65 години са 
потенциални емигранти и те съставляват 20 на сто от цялото трудоспособно население в 
страната на тази възраст. Според БАН средният престой на българина в чужбина е между 
година и 18 месеца, а по-голямата част от заминалите за чужбина остават постоянно в 
приемащата държава.  
Спонсори на държавата  
Икономиката на съвременното гурбетчийство става все по-важна за най-бедната членка на ЕС. 
По изчисления на икономистът Емил Хърсев само директните парични преводи на работещите 
в чужбина са между 800 милиона и 1 милиард евро годишно, като почти същите суми се 
пренасят в брой от самите гурбетчии при периодичното им връщане в родината.  
„Тези 2 милиарда евро, които представляват 5 на сто от целия БВП на страната са чист доход, 
готови пари за харчене, а не пари за инвестиции, с които се плащат обществени поръчки и от 
които над 50 на сто заминават обратно към Западна Европа за услуги на европейски 
изпълнители и доставки. Гурбетчиите внасят в националната икономика не само чист доход за 
издръжка на близки и за спестявания, но те също инвестират“, посочи неотдавна в статия 
известният икономист.  
„Ако бъдат отчетени правените като „заеми“ преводи и преките инвестиции на българските 
гурбетчии, процентът към националното богатство става 10 на сто, което се равнява на 
добавената стойност от цялата туристическа индустрия на държавата“, сравни Хърсев.  
Емигрантските парични трансфери в България са много по-осезателни, отколкото тези на 
гурбетчиите, уточнява за ДВ проф. Искра Христова-Балканска от Института за икономически 
изследвания при БАН. „По-квалифицираните хора с професия, обаче, обикновено предпочитат 
да инвестират спечеленото в приемащата ги страна – за образование на децата, лична 
квалификация, собствено жилище, обзавеждане. Така обикновените емигранти и гурбетчиите 
се оказват основния източник на превежданите в България средства“ смята изследователката 
от БАН.  
Доходният „хоризонтален занаят“  
За приходите на държавата допринасят и практикуващите в чужбина жрици на „най-древната 
професия“. По данни на ГДБОП и прокуратурата, получени чрез обмен на информация с 
партньорските служби, през миналата година на Стария континент са проституирали около 20 
хиляди жени с български документи.  
Между 15 и 20 на сто от заработените от тях близо 2 милиарда евро годишно се връщат в 
страната, а според съда и полицията сумата от близо 350 милиона евро съставлява 
половината от всички преведени гурбетчийски пари. Съвсем отделен е въпроса, че 90 на сто от 
тази валута отива в ръцете на сводници, които ги „избелват“ с покупки на скъпи автомобили, 
имоти или ги влагат в законен бизнес.  

http://www.vlastta.com/displaynews/68529
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„Не само проститутките, но и всички гурбетчии внасят добри пари за държавата, независимо 
дали се занимават със законна или сенчеста дейност. Дали те пристигат чрез банкови преводи 
или на ръка не е толкова важно – местните приходи от гурбетчийството и миграцията съвсем не 
са за подценяване“, отбелязва пред ДВ Катя Рибарова от Института за синдикални 
изследвания към КНСБ.  
Тя е убедена, че България все още разполага със „сиво вещество“, което да изтича навън – 
младежи, които учат в чужбина и остават там, квалифицирани гурбетчии, които се връщат в 
родината, но отново гледат навън. „Големият въпрос сега е дали ще се появи поколение, което 
е готово да търси своята реализация в страната и би предпочело да остане в нея по една или 
друга причина“, смята синдикалистката.  
Уикендовият лекарски гурбет  
Напоследък в България се заговори за иначе практикувания от доста години „уикендов гурбет“ 
на лекари-специалисти, които летят за по няколко дни в Европа за да заместят свои колеги или 
да попълнят дежурствата в тамошните клиники. След което се връщат с немислимо голяма за 
местните условия заработка. Според проф. Искра Христова-Балканска за тези медици не е 
проблем да отсъстват дори цял месец от родината си, тъй като мнозина от тях имат договори с 
частни клиники в чужбина.  
„За пациентите на Запад е по-удобно специалистите да ходят при тях, отколкото те да идват в 
България и това се отнася най-вече за зъболекарската помощ. Така държавата е ощетена два 
пъти – от пропуснатите средства за лекуване в местни лечебни заведения и от напускането 
ежегодно на над 1000 лекари, медицински сестри и рехабилитатори, които търсят в чужбина не 
само по-добро заплащане, но и по-бърза професионална квалификация “, отбелязва 
изследователката от БАН.  
На добър час, гурбетчии!  
Има ли, все пак, опасности пред гурбетчиите, тези щедри донори за българския национален 
бюджет? Катя Рибарова от КНСБ прави разлика между заминаващите с трудов договор, 
пътуващите по линия на някоя агенция за временна работа или онези, които напускат страната 
на свой риск.  
„Най-често се получава разминаване между договорените и реалните условия на труд, 
заплащането на гурбетчиите е по-ниско в сравнение с това на тамошните работници, 
съществува опасност от заетост в сенчестата икономика, особено в строителството и селското 
стопанство. Сега вече разполагаме с европейска директива и променено вътрешно 
законодателство, които уреждат подобни казуси, но рискове винаги съществуват“, заключава 
синдикалната експертка.  
Междувременно неотдавна Българската агенция за инвестиции похарчи над 70 хиляди евро от 
програмата „Конкурентноспособност“ на ЕС за срещи с български емигранти и гурбетчии в 
11 европейски страни. Целта е била да ги убеди да се върнат да работят в родината. 
Представители на агенцията съобщиха, че интерес към всяка от 13-те срещи са проявявали не 
повече от 60-тина човека. А резултатите тепърва предстоят.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3912943  
Брой думи: 253  
 
 
Резюме: "По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове, мащабно 
строителство, метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони , 
видно хората го ползват и днес". Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде „Фокус”.  
 
Заглавие: Борисов: При ГЕРБ пуснаха всички фондове, при БСП, ДПС и "Атака" - спират 
плащания (видео)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове, мащабно 
строителство, метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони , 
видно хората го ползват и днес". Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде „Фокус”.  
„Идва ГЕРБ на власт, абсолютно всички фондове – пуснати. Тройна коалиция – БСП, ДПС, 
„Атака” отново започваме да си говорим за спиране на плащания. Неслучайно древните са 
казали - когато фактите говорят, всичките си мълчат”,каза Бойко Борисов по отношение на това, 
че от Фонд „Земеделие” признават, че има загуба на средства.  
Относно подозрението на БСП, че е писал донос до Йотингер срещу България по темата 
енергетика и Закона за енергетика, Борисов коментира: „Тази партия, освен с лъжи, с друго не 
се занимава. „Категорично сме казали, че сме за „Южен поток” при спазване на нормални 
европейски и български процедури. Към момента това не е направено. Затова Европейската 
комисия, като видя, че не могат, им иззе преговорите за „Южен поток” да се водят от ЕК, а не от 
българското правителство. Вместо да си поръсят главата с пепел и да кажат – некадърни сме и 
не можем, те винаги търсят оправдания някъде другаде”.  
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и неявяването му в комисиите вчера в Народното 
събрание: Не бих отишъл на такава комисия, която се оглавява от такива хора”. Към тези хора 
е крайно неуважение и аз го демонстрирам. „Преди да ме извикат мен, трябва да извикат 
Йовчев, Мая Манолова, Корнелия Нинова, Орешарски – ако искат да бъдат обективни”, каза 
още Борисов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3912943
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3913110  
Брой думи: 254  
 
 
Резюме: "По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове, мащабно 
строителство, метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони, 
видно хората го ползват и днес". Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде „Фокус”.  
 
Заглавие: Борисов: При ГЕРБ пуснаха всички фондове, при БСП, ДПС и "Атака" - спират 
плащания (видео)  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "По времето на управлението на ГЕРБ са пуснати всички фондове, мащабно 
строителство, метро, магистрали,мостове, жп линии конкурентоспособност, селски райони , 
видно хората го ползват и днес". Това каза пред журналисти в Народното събрание 
председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, предаде „Фокус”.  
„Идва ГЕРБ на власт, абсолютно всички фондове – пуснати. Тройна коалиция – БСП, ДПС, 
„Атака” отново започваме да си говорим за спиране на плащания. Неслучайно древните са 
казали - когато фактите говорят, всичките си мълчат”,каза Бойко Борисов по отношение на това, 
че от Фонд „Земеделие” признават, че има загуба на средства.  
Относно подозрението на БСП, че е писал донос до Йотингер срещу България по темата 
енергетика и Закона за енергетика, Борисов коментира: „Тази партия, освен с лъжи, с друго не 
се занимава. „Категорично сме казали, че сме за „Южен поток” при спазване на нормални 
европейски и български процедури. Към момента това не е направено. Затова Европейската 
комисия, като видя, че не могат, им иззе преговорите за „Южен поток” да се водят от ЕК, а не от 
българското правителство. Вместо да си поръсят главата с пепел и да кажат – некадърни сме и 
не можем, те винаги търсят оправдания някъде другаде”.  
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и неявяването му в комисиите вчера в Народното 
събрание: Не бих отишъл на такава комисия, която се оглавява от такива хора”. Към тези хора 
е крайно неуважение и аз го демонстрирам. „Преди да ме извикат мен, трябва да извикат 
Йовчев, Мая Манолова, Корнелия Нинова, Орешарски – ако искат да бъдат обективни”, каза 
още Борисов.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3913110
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/bulgaria/92224-borisov-prognozira-stavame-golam-gazov-proizvoditel-  
Брой думи: 685  
 
 
Резюме: Има една безпощадна истина и неслучайно древните са казали - Когато фактите 
говорят, всички мълчат. Тройна коалиция, начело със Станишев - спрени абсолютно всички 
фондове на Европейския съюз. Идва ГЕРБ на власт - абсолютни всички фондове пуснати.  
 
Заглавие: Борисов прогнозира: Ставаме голям газов производител  
Подзаглавие: Тройна коалиция, начело със Станишев - спрени абсолютно всички фондове на 
Европейския съюз  
Автор:  
Текст: Има една безпощадна истина и неслучайно древните са казали - Когато фактите 
говорят, всички мълчат. Тройна коалиция, начело със Станишев - спрени абсолютно всички 
фондове на Европейския съюз. Идва ГЕРБ на власт - абсолютни всички фондове пуснати. Идва 
Тройна коалиция - БСП, ДСП, Атака-отново започваме да говорим за спиране на плащания. 
Така председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов коментира загубата на евросредства в ДФ 
„Земеделие“ пред журналисти в НС.  
„Фактите са тези, които говорят-по времето на ГЕРБ са пуснати всички фондове, мащабно 
строителство, метро, магистрали, мостове, ж.п.линии, пречиствателни станции, 
конкурентноспособност, селски райони. Видно е - хората ги ползват и днес. Идват на 
Орешарски хората и започва отново да се говори за спиране на програми и търсене на друг 
виновник - а такъв виновник няма, те са си виновни“, заяви Борисов. Всяко казано лошо нещо за 
България ме притеснява и не е хубаво за държавата-това гарантира отлив на инвестиции и 
недобра работа с европейските институции, добави лидерът на ПП ГЕРБ.  
По отношение на „Южен поток“ Борисов заяви, че иска да се приложи третият енергиен пакет. 
„Ние категорично сме казали, че сме за „Южен поток“ при спазване на европейските и 
българските процедури, а към момента това не е направено. Затова ЕК, като ги видя, че не 
могат, им иззе преговорите за „Южен поток“ да се водят от комисията, а не от българското 
правителство. Вместо да си поръсят главата с пепел и да кажат-некадърни сме, не можем, те 
винаги търсят оправдание някъде другаде“, коментира той. По думите му БСП освен с лъжи с 
друго не се занимава. България наистина няма време за губене, защото всичко, което се случва 
до момента показва, че държавата губи темпо, предупреди Бойко Борисов.  
Председателят на ПП ГЕРБ прогнозира, че България в следващите години ще бъде един от 
големите производители на газ в Европа. „Хан Аспарух” е огромно находище на газ и на петрол, 
затова ние защитаваме българската позиция, за да можем да взимаме повече такси и да 
транзитираме, посочи Борисов. По думите му България има своите интереси. „Когато искат да 
направят „Южен поток”, така че по него да тече само руски газ, ние искаме да се приложи 
третия пакет. Все едно за една магистрала да кажеш, ще карат само български и турски тирове 
– защо да не карат и гръцки, и македонски, и други. Като имаме газопровод, защо да не тече газ 
и от други места“, каза още той. Бойко Борисов бе категоричен, че позицията на ГЕРБ трябва 
да е ясна. По отношение на позицията на правителството и на БСП Борисов коментира-От една 
страна, казват – ето, виждате ли, ние се опитваме да помагаме, а в същото време 
правителството отива в Брюксел и казва – нашата позиция е друга.Такъв трик в момента 
разиграват управляващите.  
По отношение на евентуални санкции срещу Русия, Борисов заяви, че ПГ на ГЕРБ сериозно 
обмисля позицията си. „Моето лично мнение е да няма санкции, след като в санкциите до сега 
не са включени петролни, газови, атомни и други компании. Знаете, че моето изказване първо 
беше, че или сме за пълни санкции срещу всички компании, или да няма санкции, защото 
половинчати санкции ще ударят България. Тогава казах, че ако Орешарски предложи такова 
нещо, бих го подкрепил”, обясни Борисов и добави-„За съжаление, все още БСП говори едно, 
правителството – друго, Вигенин – трето на Консултативния съвет, не мога да им схвана 
позициите. Днес нашата група ще се събере, имаме и среща с руския посланик сега и по темата 
за санкциите ще помислим по-сериозно, защото действително позицията ни трябва да бъде по-
ясна , защото няма такава от страна на правителството“.  
Според Бойко Борисов България има своите интереси и заяви, че ако туризмът ни пострада, ПП 
ГЕРБ не е съгласна за санкции срещу Русия.“ ГЕРБ обаче са против референдума в Крим. Така 
не се постъпва“,каза още Борисов.  

http://fakti.bg/bulgaria/92224-borisov-prognozira-stavame-golam-gazov-proizvoditel-
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По повод идеята да се преосмисли таван на лихвите, Борисов припомни, че партията му вече 
го е подкрепила. Всичко, което правят БСП, ДПС и „Атака", рано или късно отива на 
прегласуване, заяви той в отговор на въпрос по казуса. Според него днешното мнозинство не 
може да прави закони, а се подвежда по популистки теми. „Всичко беше направено, за да има 
обръщение на Станишев във Facebook. Сега пак някой трябва да им вади кестените от огъня“, 
допълни той.  
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Дата: 02.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 116  
 
 
Резюме: Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013. Сред тях са и две ловешки фирми: "Спарки Елтос" АД и "Уолтопия"ООД.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 9 часа · Редактирано  
Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. 
Сред тях са и две ловешки фирми: "Спарки Елтос" АД и "Уолтопия"ООД.  
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува актуализиран 
Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. 
Одобрените за финансиране проекти са общо 223, сред тях са и предложенията на две 
ловешки фирми: "Спарки Елтос" АД и "Уолтопия"ООД.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872

