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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
4.4.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 16 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 14 

Общо за деня 17 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 03.04.2014  
Източник: БНТ  
Предаване: Денят започва  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 2  
Брой думи: 303  
 
 
Резюме: Тема: Пари за вашия бизнес – „Екоинженеринг 96”  
 
„Екоинженеринг-96” е фирма за лазерно рязане на детайли от черна и неръждаема стомана и 
алуминиеви сплави. Произвежда части основно за български компании, понякога изнася и за 
чужди фирми. Миналата година дружеството кандидатства по проект на ОП 
„Конкурентоспособност”, за да купи за производството си лазерна машина с 5 киловата 
мощност, която реже метали с дебелина до 35 мм. Тя струва 1 млн. и 80 хил. лева. 70 на сто от 
финансирането е осигурила ОП „Конкурентоспособност”. Процедурата отнема 5 месеца.  
Петър Макев: Месец и половина след като бяха пуснати машините и изпълнен проекта, ние 
получихме съответно парите от МИЕТ.  
За оперативната програма фирмата разбрала от свои клиенти, опитни в проектите. За 
попълването на документите ползвали услугите на консултант. Сега от „Екоинженеринг-96” си 
дават сметка, че едва ли биха купили тази машина, ако не са били европейските средства.  
 
Текст: Тема: Пари за вашия бизнес – „Екоинженеринг 96”  
 
„Екоинженеринг-96” е фирма за лазерно рязане на детайли от черна и неръждаема стомана и 
алуминиеви сплави. Произвежда части основно за български компании, понякога изнася и за 
чужди фирми. Миналата година дружеството кандидатства по проект на ОП 
„Конкурентоспособност”, за да купи за производството си лазерна машина с 5 киловата 
мощност, която реже метали с дебелина до 35 мм. Тя струва 1 млн. и 80 хил. лева. 70 на сто от 
финансирането е осигурила ОП „Конкурентоспособност”. Процедурата отнема 5 месеца.  
Петър Макев: Месец и половина след като бяха пуснати машините и изпълнен проекта, ние 
получихме съответно парите от МИЕТ.  
За оперативната програма фирмата разбрала от свои клиенти, опитни в проектите. За 
попълването на документите ползвали услугите на консултант. Сега от „Екоинженеринг-96” си 
дават сметка, че едва ли биха купили тази машина, ако не са били европейските средства.  
Петър Макев: Може би никога, тъй като средствата, които трябваше да отделим за такава 
машина, са доста големи за възможностите и мащаба на нашата фирма.  
Сега в „Екоинженеринг-96” работят 18 души. Някои от тях са назначени след купуването на 
лазерната машина по проекта.  
Петър Макев: Отворихме още 2 нови работни места, в последствие се оказа, че може би ще се 
наложи още нови работни места да се отворят. Шлосери и заварчици, които да правят 
последващата обработка на детайлите.  
С лазерната машина за една година фирмата е увеличила с 40% изработените детайли.  
Петър Макев: Благодарение на новите технологии, които са вложени в тази машина, скоростта 
на работа се увеличи доста, около 40-50%. Това се забелязва от нашите клиенти, също и 
качеството на готовата продукция е много по-високо отпреди.  
Изводите на „Екоинженеринг-96” от работата им по оперативната програма са, че 
евросредствата са много подходящи за малки и средни фирми. Мотивирани от постигнатия 
успех, от дружеството кандидатстват за ново финансиране за още две машини.  
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Национални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 04.04.2014  
Източник: Икономика  
Страница: 64,65,66  
Брой думи: 1101  
 
 
Резюме: Има надежден начин за разпознаване на копието на старинно съкровище. Това става, 
като се направи предварителен холографски запис на механическите характеристики на 
предмета. Всеки обект може лазерно да се заснеме и след като експонатът се върне например 
от изложба, новият и старият холографски запис се сравняват. Това е като да съпоставиш 
пръстовите отпечатъци, пояснява проф. Венцеслав Съинов.  
 
Заглавие: Холографският живот на съкровищата  
Подзаглавие: Професорите Венцеслав и Симеон Съйнови предлагат технологично ноу-хау, но 
техни колеги опитват да им пречат  
Автор: Татяна ЯВАШЕВА  
Текст: Има надежден начин за разпознаване на копието на старинно съкровище. Това става, 
като се направи предварителен холографски запис на механическите характеристики на 
предмета. Всеки обект може лазерно да се заснеме и след като експонатът се върне например 
от изложба, новият и старият холографски запис се сравняват. Това е като да съпоставиш 
пръстовите отпечатъци, пояснява проф. Венцеслав Съинов.  
В този материал ще ви разкажем за някои от възможностите на холографията и затова ще 
опитаме простичко да ви въведем в тази тъй сложна научна материя. Холографията е 
създаване на триизмерни обемни копия с помощта на лазерен запис на оптическата 
информация върху наноразмерен оптически носител. Холограмата е закодирана информация - 
ако не я осветите, няма да я видите, обяснява проф. Симеон Съинов.  
Уникалното в този метод е, че целият обем се крие в 7-микронен слой емулсия върху стъкло. 
Това е една десета от човешкия косъм. Използва се ефектът интерференция на светлината, 
който дава възможност да се кодира обемът на предметите и да се регистрира отразената 
светлина заедно с информацията от коя точка е отразена. Разделителната способност е много 
висока, информацията в една холограма не е в битове, а в терабайти.  
Двамата братя Венцеслав и Симеон Съйнови са добре работещ творчески тандем, което в 
науката не е често явление. Имената им добиха известност покрай холограмите за куполната 
гробница край с. Мезек, Свиленградско, и в музея под базиликата "Св. София" в столицата, 
макар че холограма на един от обектите е показана публично още през 1981 г. в изложба по 
случай 1300-годишнината от основаването на българската държава. През годините те успяват 
да намерят практическо приложение на своите научни разработки, на които са посветили близо 
40 години от живота си.  
Холограми може да се използват при опазване и популяризиране на културно-историческото 
наследство, в музейното дело, за илюстрации, дори в програмите за обучение в училище и в 
университета. Холограмите на безценни артефакти, които се намират в музеите, са начин те да 
присъстват и в автентичната среда, в която са намерени. Това братята Съйнови правят за 
първи път в света и то може да служи като образец в опазването и представянето на културно-
историческото наследство. Друга тяхна новост е, че преди време в своя книга в 1500 
екземпляра тираж за първи път в полиграфията приложили холограма върху стъкло, и една по 
една лично ги изработили. Но вече са намерили начин холограмата да се прави върху гъвкав 
носител.  
Този модерен метод на представяне на артефактите носи популярност на двамата професори, 
но им създава и много неприятности  
С цел научните достижения да получат комерсиализация, през 2010 г. създават "Холобул" 
ООД, която е една от няколкото иновативни стартиращи микрофирми към БАН. Съдружници 
във фирмата са учените с принос за разработването на иновативния продукт и Институтът  
no оптични материали и технологии (ИОМТ) към БАН. Но най-неочаквано ръководството на 
института оттегля подкрепата. Определени негови представители започват всячески да пречат 
на работата, като в това число им забраняват достъпа до лабораториите, с което на практика 
им връзват ръцете. Така проектът за триизмерни изображения на целия комплекс Перперикон, 
който "Холобул" трябваше да осъществи, е блокиран. Други представители на института се 
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възползват от това и със закупени от франция холографски плаки през февруари т.г. показаха в 
Регионалния исторически музей в Кърджали десет пана с холограмни изображения на находки 
от Перперикон.  
Под заплаха е и проектът на "Холобул" ООД по ОП "Конкурентоспособност" за стартираща 
иновативна фирма на тема "Разработване на наноразмерна холографска емулсия за нанасяне 
върху гъвкава подложка". Слабост на оперативната програма е, че стартиращата иновативна 
фирма трябва да има достатъчно средства за съфинансиране. Всички пари, с които двамата 
професори разполагат, са вложени в този проект, но те са недостатъчни. ИОМТ и БАН им 
отказват заем. Макар редица дейности вече да са осъществени, двамата са на път да се 
откажат от изпълнението му, тъй като липсата на достъп до лабораториите в института прави 
невъзможно изпълнението му. И тук стигнахме до онзи български синдром, описан от 
Константин Иречек още през 1881 г.: "За мен най-лошото в България е чудеснотс наслаждение, 
което тук имат хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата."  
Холографията е върхово научно постижение  
Това, което двамата професори правят, не е масов продукт, какъвто са защитните холограми. В 
страните от ЕС материал за изработването на холограми се произвежда вече само във 
Франция, макар доскоро да е правен и у нас. "Имахме материал за изработването на 
холограмите, тази "тънка" технология бе създадена в нашата страна и е усъвършенствана в 
продължение на над 30 години, но всичко се зачеркна. А именно тази разработка стана повод 
да се създаде Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията. По-
късно лабораторията е част от ИОМТ. Когато има пазар, е престъпно да се унищожи продукт, 
създаден в резултат на дългогодишна научна работа. Това е ниша, която трябва да се 
използва. Сега обаче се купуват материали от Франция и то на доста солени цени", разказва 
Венцеслав Съйнов. А преди са продавали партиди от холографските светлочувствителни 
материали в България и в чужбина. Три от общо шестте им новаторски разработки са 
патентовани, другите чакат Патентното ведомство да се произнесе. През 2009 г. проф. Симеон 
Съйнов подава патентна заявка за регистриране на нов начин за представяне на многоцветни 
3D холографски образи, а през миналата година, когато е признат патентът, излиза публикация 
на техен японски колега, който демонстрира същото, но с 4 години закъснение. Затова всяка 
новост с потенциал трябва да се патентова, като целта е с това да се защити производството. 
Но в България често се появяват такива пречки, че до производство на иновативен продукт 
изобщо може да не се стигне. Но Венцеслав и Симеон Съйнови са търсещи умове, които не 
спират да експериментират и да правят опити за прилагането и популяризирането на своите 
научни разработки.  
По хълмовете на времето  
Съкровището, намерено в куполната гробница край с. Мезек, се пази в Националния 
археологически институт с музей при БАН. През 1903 г. край това село местен овчар открива 
бронзов глиган, който тежи над 100 килограма. Но тъй като селото до Балканската война все 
още е в рамките на Османската империя, внушителната антика е откарана в Истанбул. През 
1931 г. известният български археолог проф. Богдан Филов започва разкопки на гробницата. Тя 
е проучвана до 1933 г. Интересно е също, че са открити артефакти (бронзови апликации), 
доказващи келтското присъствие на Балканския полуостров през IV -III в. пр. н. е. 
Холографските копия на находките, изработени от иновативната фирма "Холобул" по идея на 
Симеон Съйнов, са разположени в дромуса (преддверието) на античното съоръжение. 
Интересна е историята на два орнамента, на които са направили лазерно заснемане преди 
повече от 30 години. Тогава не са знаели, че те са от тази гробница. Разбират това едва когато 
преди няколко години се заемат да направят холограмите, които да върнат артефактите в нея.  
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Дата: 04.04.2014  
Източник: Икономика  
Страница: 68,69  
Брой думи: 984  
 
 
Резюме: Една кутия бонбони доц. Павлина Долашка никога няма да забрави. Получила я в знак 
на благодарност по Коледа от изстрадал човек, който бил на път да загуби крака си заради 
тежка рана, която повече от половин година не можела да заздравее. С тел от фирма, която 
ползва разработка на ръководения от нея екип, му помага да възстанови здравето си. Този 
жест на сърдечна признателност убива у доц. Долашка всяко колебание дали си струва да 
продължава да изследва целебните свойства на охлювите.  
 
Заглавие: Целебната сила на охлювите  
Подзаглавие: Екипът на доц. Павлина Долашка прави разработки, които намират приложение 
в лечебни и козметични продукти с осезаем здравословен ефект  
Автор: Татяна ЯВАШЕВА  
Текст: Една кутия бонбони доц. Павлина Долашка никога няма да забрави. Получила я в знак 
на благодарност по Коледа от изстрадал човек, който бил на път да загуби крака си заради 
тежка рана, която повече от половин година не можела да заздравее. С тел от фирма, която 
ползва разработка на ръководения от нея екип, му помага да възстанови здравето си. Този 
жест на сърдечна признателност убива у доц. Долашка всяко колебание дали си струва да 
продължава да изследва целебните свойства на охлювите.  
Българският градински охлюв става все no-ценен като суровина за производството на 
лекарства и козметични продукти. Той се използва успешно в лечението на язва и гастрит, за 
зарастването на рани и заличаването на белези. Лечебните свойства на сухоземните охлюви са 
известни още от древността. Римляните и галите били наясно колко полезни за човешкия 
организъм са месото и кръвта им. Има и много рецепти с охлюви в българската народна 
медицина.  
Още преди 15 години доц. Павлина Долашка започва да изследва лечебните им качества. 
Сформира екип, в който влизат Людмила Велкова и млади учени. Постепенно откриват нови 
свойства и затова бързо расте кръгът от уникални продукти създадени на базата на техните 
разработки. Правят екстракти от охлюви, които са с различен ефект в зависимост от активните 
съставки, които съдържат. После специализирани фирми разработват сиропи за гастрит и 
колит, гелове за рани, продукти за регенериране на костната система и ставите, разнообразни 
козметични препарати за борба със стареенето и проблемите по кожата на лицето и цялото 
тяло.  
Екипът провежда съвместни изследвания с много други специалисти и експериментално 
установяват, че хемоцианинът е вещество с много добър антитуморен ефект  
Извлечен от българския градински охлюв, той е по-активен в сравнение с този от други подобни 
мекотели.  
Напоследък учените още по-задълбочено проучват слузта на охлюва. Тя има множество 
лечебни свойства - антибактериални и ре-генеративни. След като се пречисти и обработи, се 
използва в козметични продукти и хранителни добавки. В изучаването свойствата на 
продуктите от охлюви българските учени си сътрудничат с колеги от Германия, Белгия и 
Италия, които им оказват силна подкрепа. Всъщност от 25 години насам Павлина Долашка 
намира спасение в живота на колела между България и Западна Европа. Това й дава шанс да 
продължи да се развива като български учен с висока квалификация.  
За 15 години, в които екипът на доц. Долашка е фокусиран върху изследванията на лечебните 
свойства на охлювите, са постигнати редица научни резултати. Стига се до регистрирането на 
два патента, имат други две заявки за патентна защита и още една за полезен модел. Успех в 
тяхната работа е създаването на машина за събиране на слуз от охлюви, така че животинките 
да остават живи. Същевременно този метод позволява да се запазят качествата на протеините.  
Постиженията на екипа на доц.  
Долашка не останаха незабелязани у нас и през миналата година той получи наградата 
"Питагор" за съществен принос в науката заради разработките, внедрени в бизнеса. Учените 
бяха удостоени и с голямата награда на Съюза на изобретателите в България за "Биоактивни 
компоненти с доказани терапевтични свойства". В края на март т. г. екипът спечели първа 
награда за иновативен проект от Българската търговско-промишлена палата. В България няма 
достатъчно финансиране за науката, затова инициативните български учени търсят различни 
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варианти и кандидатстват по ОП "Конкурентоспособност". Работата по проекти е подходяща 
възможност, но често и препятствията в осъществяването на самия проект не са малко. Когато 
учените имат високи научни цели, а оценката е поверена на компетентни експерти, тогава 
всичко може да върви без особени проблеми. Но когато ученият трябва да обяснява на 
"експертите" защо събира слуз, а купува храна за охлюви, това е първият сигнал, че работата 
ще върви бавно и мъчително, а финансирането ще виси на косъм, сочи опитът на доц. 
Долашка. Тя е ръководител на няколко проекта за изследване на биологично активни 
компоненти от слузта и хемолимфата на морски и градински охлюви и рак от Черно море.  
Средствата за изследвания са максимално орязани и ако не е безвъзмездната подкрепа на 
техни колеги от Германия, Белгия, Италия, едва ли можеха да постигнат резултатите, 
доказващи лечебната сила на хемоцианините, изолирани от кръвта на градинския охлюв и 
черноморската рапана. С лекари и учени от болницата по урология и от университета в 
Тюбинген, Германия, правят изследвания, свързани с антитуморния ефект на хемоцианина.  
През миналата година колективът кандидатства за финансиране на проект, в които да се 
ползва роботът за инжектиране на клетки, създаден от фирмата за иновации "Микрона", чиито 
основатели са учени от БАН. Целта е на базата на хемоцианините да се разработи успешен 
метод за третиране на тумори по кожата и тумор на Графи. Но проектът е отхвърлен без 
мотивация от Министерството на образованието и науката. Тогава техни западни колеги ги 
канят заедно да реализират идеята. "За съжаление в България научните проекти се оценяват 
твърде субективно, без да се гледа какви реални перспективи крие всеки един от тях" - казва 
доц. Долашка. - Затова ако в България върви трудно, ще работим на Запад, където ценят 
резултатите от нашите научни изследвания."  
Практиката доказва, че българските учени може да усетят колко сладки са плодовете на техния 
усърден труд само в чужбина. От години насам в България хвърлят нечовешки усилия да се 
борят с "вятърни мелници", но каквото и да правят, тук гроздето е все кисело.  
Охлювите, както и много други безгръбначни - миди, стриди, сепии, октоподи, имат синя кръв. 
Кръвта им съдържа хемоцианин, който служи за пренасяне на кислорода до клетките. За 
разлика от хемоглобина, който дава червения цвят на кръвта на гръбначните, хемоцианинът 
има мед в молекулата си, а не желязо.  
Охлювът е източник на ценни съставки. Той се прерага като деликатес и качеството на месото 
му е забележително. То е богато на белтъчини и витамини и бедно на мазнини, което го прави 
полезно при затлъстяване и повишен холестерол. Хемолимфата и слузта от охлюви съдържат 
активни компоненти като гликани, гликопротеини, ензими, протеини, антимикробни пептиди, 
които вече се използват като компоненти в лекарствени продукти за вътрешна употреба. Те 
имат лечебно действие при стафилококови инфекции, заболявания на отделителната система, 
а също срещу болестотворни щамове на Escherichia coli, които причиняват бъбречни 
увреждания.  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 03.04.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/04/03/2274149_pregled_na_pechata_ot_3_april/  
Брой думи: 504  
 
 
Резюме: Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове  
През пролетта ще заработят продуктите за мецанин финансиране и коинвестиции с капитал от 
над 80 млн. евро  
 
Заглавие: Преглед на печата от 3 април  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавно управление  
Капитал Daily  
Новото министерство на ДПС и БСП - с "летящ старт" и по непрозрачност  
Най-откритата администрация остава община Добрич според доклада на "Програма Достъп до 
информация"  
Сега  
И МВР призна, че има бум на нерегистрираната престъпност  
Вътрешният министър планира да подложи всички полицаи на детектор на лъжата  
Съдебни заседатели гледат дела, без да са ги чели  
Често ги уведомявали в последния момент, трябвало да изчакват адвокатите и прокурора  
24 часа  
Държавата ще строи по 7,5 кв.м на ром  
В момента се мисли върху стандарт за строителството на социални жилища за ромите  
Труд  
Затварят училищата за абитурентите и първолаците  
Педагозите трябва да подсигурят салоните на културни домове, читалища или театри за 
празника на децата, гимназистите и родителите им  
Монитор  
Дисциплинарни санкции за акциите на Цветанов  
Част от провинилите се вече са напуснали системата  
Политика  
Капитал Daily  
Реформаторският блок поиска спиране на Lafka  
Политиците предложиха пакет от мерки за ограничаване на експанзията на веригата  
Европарламентът ще гледа доклад, искащ пълно спиране на фондовете за България  
Докладът на депутат от ЕНП за първи път свързва мониторинговия механизъм и 
еврофондовете  
Сега  
БСП и ДПС подеха конституционна атака срещу Плевнелиев  
Управляващите оспориха пред Конституционния съд указа на президента за назначаване на 
ЦИК  
Общество  
Сега  
България е на шесто място по смъртност в света  
Годишният доклад на ЦРУ показва, че имаме четвъртия най-нисък прираст на населението  
Монитор  
България на 229-о място по раждаемост  
След нас са само Молдова и Сирия  
Икономика  
Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове  
През пролетта ще заработят продуктите за мецанин финансиране и коинвестиции с капитал от 
над 80 млн. евро  

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/04/03/2274149_pregled_na_pechata_ot_3_april/
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Исканите по-високи цени на тока не включват дълговете на НЕК  
Методиката за компенсиране на старите задължения ще стане ясна заедно с новата тарифа от 
юли  
Таванът на цената на кредитите остава  
Парламентарната група на БСП е решила, че няма да възрази срещу него при ново гласуване в 
Народното събрание  
Уроците за местната власт от изминалия програмен период  
Общините настояват за ясни и устойчиви правила, по-малко бюрокрация и приоритетно 
кандидатстване и отчитане на проектите по електронен път  
Сега  
ЕРП-тата искат скок на дневната цена на тока с 8- 14%  
ДКЕВР и НЕК не можаха да кажат нито какви са дефицитите в системата, нито какви са 
задълженията на НЕК  
Новинар  
В Топ 5 сме по износ за ЕС  
Продаваме най-много суровини и електроника  
Интервю  
Капитал Daily  
Промените в закона за кредитите ще имат негативни икономически и социални последствия  
Николай Цветанов, адвокат в "Пенков, Марков & партньори" пред "Капитал Daily"  
Сега  
Няма да позволим изкуствено раздробяване на земи заради европарите  
Един зърнопроизводител няма да забогатее с 50 дка, но ако фермер ги засади с овошки, може 
да си живее много добре, казва министърът на земеделието и храните Димитър Греков  
Новинар  
Явор Гечев: Комплексари си купуват и отглеждат питбули  
Нужен е много строг контрол върху развъждането, продажбите и търговията с тях  
Монитор  
Александър Андреев, говорител на Централната избирателна комисия: Няма да допуснем 
Костинброд 2  
Не съществува опасност от хаос на изборите. Разяснителна кампания ще има и през 
социалните мрежи.  
От Дневник  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/04/03/2274780_nad_70_ot_zaemite_po_iniciativata_jeremie_sa_u
svoeni/  
Брой думи: 434  
 
 
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.  
Това стана известно по време на конференцията за възможностите за малките и средните 
предприятия, организирана от Представителството на Европейската комисия в София, съобщи 
"Капитал daily".  
 
Заглавие: Над 70% от заемите по инициативата JEREMIE са усвоени  
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.  
Това стана известно по време на конференцията за възможностите за малките и средните 
предприятия, организирана от Представителството на Европейската комисия в София, съобщи 
"Капитал daily".  
По първата схема, която осигурява гаранции на банките да отпускат заеми с облекчени 
условия, е усвоена 95% към края на февруари, а втората схема - известна като продукт за 
споделяне на риска, по който се отпускат нисколихвени заеми, е разпределена 50%. 
Раздадените заеми по първия продукт в края на февруари са били около 4600, а по втората 
около 1500.  
По двете схеми общо има 700 млн. евро, които могат да бъдат усвоявани до края на 2015 г. В 
момента са усвоени общо 500 млн. евро, което означава, че финансирането ще бъде 
използвано 100 процента, показват данните на Европейския инвестиционен фонд. По на Христо 
Стоянов от фонда тези два инструмента 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".  
Представители на банките, участвали в конференцията, коментират, че кредитите, отпускани 
по тази схема са не само облекчение за самите банки, но са търсени от бизнеса и заради по-
ниските лихви по тях.  
Близо 100 стартиращи компани от България и региона вече са били финансирани и от 
фондовете за стартиращи компании по JEREMIE - Eleven и Launchub. 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.  
През април или май се очаква да заработи отдавна подготвяният мецанин фонд за дялово 
финансиране. 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.  
Също тази пролет трябва да заработят и два коинвестиционни фонда с общ капитал от поне 20 
млн. евро.  
Засега въз основа на настоящия опит държавата смята да включи финансови инструменти и 
през новия програмен период при усвояването на парите по ОП "Конкурентоспособност, пише 
изданието. Сред тях са както още гаранционни и нисколихвени продукти, така и още фондове 
за рисков капитал и стартиращи компании. Вероятно обаче по тях ресурсът ще е по-малък. 
Сегашния програмен период тези пари бяха една трета от цялата програма, или 349 млн. евро 
от 1.16 млрд. евро.  
От Дневник  
  
  

http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/04/03/2274780_nad_70_ot_zaemite_po_iniciativata_jeremie_sa_usvoeni/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/04/03/2274780_nad_70_ot_zaemite_po_iniciativata_jeremie_sa_usvoeni/
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/bylgariia/5/a/pregled-na-pechata-za-3-april,169874/  
Брой думи: 860  
 
 
Резюме: Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове  
В. Капитал Daily  
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.  
 
Заглавие: Преглед на печата за 3 април  
Подзаглавие:  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове  
В. Капитал Daily  
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.  
"Към днешна дата подкрепените фирми с кредити по JEREMIE са над 6000", поясни Ели 
Милушева, директор на управляващия орган "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
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.  
Златодобивният проект край Крумовград поскъпна  
В. Капитал Daily  
Проектът за златодобив край Крумовград, който се разработва от българското дъщерно 
дружество на канадската Dundee Precious Metals (DPM), ще струва повече, отколкото бяха 
първоначалните оценки. Това става ясно от ревизираната прогноза на компанията. Освен това 
намеренията на компанията продължават да срещат пречки от местните власти и това може да 
отложи започването на работата.  
Общите капиталови разходи ще достигнат 191.3 млн. долара вместо очакваните преди две 
години 153.5 млн. Основната част от средствата са за започване на добива и ще бъдат 
инвестирани в началото. Причините за поскъпването са по-голямата сума, определена за 
непредвидени разходи, допълнителните средства за подобряване на сигурността и 
повишаването на цените и заплатите. Заради оптимизирането на плана за минните работи 
компанията очаква да постигне по-висок добив на метал от по-малко руда.  
Европарламентът ще гледа доклад, искащ пълно спиране на фондовете за България  
В. Капитал Daily  
България внезапно попадна на мушката на Европейския парламент, след като ситуацията в 
страната бе обсъдена в отделна точка в доклада на комисията по бюджетен контрол. В 
годишния доклад за освобождаване от отговорност, който преглежда как Европейската комисия 
се справя с харченето на парите си, докладчикът Маркус Пийпър е вкарал следния коментар, 
озаглавен "липса на напредък в България": "приветства ясните изявления на Комисията в 
доклада за напредъка от 22 януари 2014 г. относно събитията в България; изразява дълбока 
загриженост относно липсата на напредък съгласно датиращия вече от седем години 
Механизъм за сътрудничество и проверка, продължаващото силно разпространение на 
корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределяне на 
отговорности и коригиране на грешки; призовава Комисията да възприеме решителна позиция 

http://investor.bg/bylgariia/5/a/pregled-na-pechata-za-3-april,169874/


 

 

16 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/4
/2

0
1
4

 

по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали при тези обстоятелства 
изобщо е възможно използването на средства на Съюза съгласно правилата;"  
България и Румъния са единствените две държави, споменати по този начин в доклада, като 
точката за румънците е със заглавие "бавен прогрес в Румъния".  
НАП: Доходите от сделки с биткойни се декларират и облагат  
В. Сега  
Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се 
декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата 
годишна данъчна основа (10%). Това съобщиха изненадващо вчера от НАП, 28 дни преди 30 
април, когато е последният срок за деклариране на доходите, придобити през 2013 г.  
Според приходната агенция доходите от продажба на биткойн се третират като доходи от 
продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа е сумата от 
реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със 
сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. 
Реализираната печалба или загуба се определя като продажната цена се намалява с цената на 
придобиване на финансовия актив. Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от 
Приложение № 5 на годишната данъчна декларация.  
Регистрират стажантските договори  
В. Стандарт  
Работодателите вече няма да изготвят и заверяват в Инспекцията по труда ревизионни книги за 
предприятията си, техните поделения или работни площадки. Промяната в Кодекса на труда е 
част от пакета за намаляване на административната тежест за бизнеса и вече е обнародвана в 
Държавен вестник. Друго облекчение за фирмите е въвеждането на еднократно отчитане на 
извънредния труд - само до 31 януари на следващата календарна година. Досега те трябваше 
да го отчитат на полугодие. В Кодекса на труда е създаден и ред за служебно заличаване на 
трудови договори, след като се докаже, че те са фиктивни.  
Виновните за скандала около оградата с Турция намаляха двойно  
В. Сега  
Виновните за скандала с телената ограда по границата с Турция намаляха почти двойно. 
Наказани ще бъдат четирима офицери и един цивилен от военното министерство и Сухопътни 
войски, а не, както се очакваше - деветима, съобщи пред "Сега" министърът на отбраната 
Ангел Найденов. Той отказа да каже имената на санкционираните, но уточни, че "те няма да 
бъдат в този кръг, който беше съобщен като хора, имащи отношение към тази процедура". Това 
стана по време на тричасова дискусия в парламента, по предложение на ГЕРБ, да се сформира 
временна анкетна комисия по случая. Управляващите отложиха гласуването с процедурни 
хватки за днес, за да осигурят мнозинство за отхвърляне на идеята.  
По статията работи:  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/04/03/news16436991.html  
Брой думи: 89  
 
 
Резюме: Вестник Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове. 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.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Държавата ще строи по 7,5 кв.м на ром  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вестник Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове. 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.  
 

http://novini.dir.bg/2014/04/03/news16436991.html
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16441127  
Брой думи: 181  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Наближава втората конференция на Кофас по управление на риска, която 
ще се проведе на 10.04.2014 г. в зала Сердика на хотел Шератон от 9:30ч.  
Събитието ще бъде разделено на три панела:  
В първия участие ще вземат Георги Ангелов - Главен икономист, «Отворено общество“; Жан-
Мари Деманж - Икономически съветник, Посолство на Франция в България; Грегор Силевич, 
Главен икономист за регион Централна и Източна Европа, Кофас; Ирена Тодорова - Д-р по 
политически науки, НБУ. Те ще обсъдят темата за политическа несигурност и преодоляването 
на рискове.  
 
Заглавие: Наближава втората конференция на Кофас по управление на риска  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Наближава втората конференция на Кофас по управление на риска, която ще се 
проведе на 10.04.2014 г. в зала Сердика на хотел Шератон от 9:30ч. 
Събитието ще бъде разделено на три панела: 
В първия участие ще вземат Георги Ангелов - Главен икономист, „Отворено общество"; Жан-
Мари Деманж - Икономически съветник, Посолство на Франция в България; Грегор Силевич, 
Главен икономист за регион Централна и Източна Европа, Кофас; Ирена Тодорова - Д-р по 
политически науки, НБУ. Те ще обсъдят темата за политическа несигурност и преодоляването 
на рискове. 
Във втория панел, озаглавен "Секторни политики и реформи" участие ще вземат: Красин 
Димитров - Заместник-министър на икономиката и енергетиката; Стефан Дьолае - Председател 
на УС, Френско-българска търговска камара; Борил Иванов -Председател на Българската 
асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС); Александър Потюх - Директор продажби 
на Промет Стийл за Централна и Източна Европа 
Третият панел носи името "Иновации и конкурентоспособност". Участници: Георги 
Брашнаров - Председател на Управителния съвет на БАСКОМ; Елена Маринова - Президент на 
Мусала софт; Ася Баева - Изпълнителен директор на Уникредит факторинг; Милена Виденова - 
Управител на Кофас България; Цветан Симеонов - Председател на БТПП  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16441127
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_322448398  
Брой думи: 2232  
 
 
Резюме: "Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове", четем на 
първа страница в. "Капитал Daily"  
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: "Ставаме спа курорт на богатите", "И МВР призна, че има бум на 
нерегистрираната престъпност", "Част от подоходния данък за общините? Голяма 
грешка"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Шефът на БАН: Ставаме спа курорт на богатите", извежда на първа страница в. 
"Стандарт"  
Неотдавна Българската академия на науките (БАН) предложи национални цели, около които 
страната ни да се обедини. Какво може да ни издърпа от кризата, как бизнес и наука ще 
работят заедно и достатъчни ли са парите от Европа за иновации и изследвания, "Стандарт" 
попита председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.  
Акад.Воденичаров, усилено се говори за реиндустриализация. Кои са областите, в които БАН 
може да подаде ръка на бизнеса?  
- Да възвърнем нормалния стопански живот в страната е належаща задача. В БАН винаги са се 
появявали продукти, които след това са били основа на цели клонове от индустрията. 
Например откритието на акад. Наджаков за фотоефекта в телата, което е в основата на 
създаването на ксерокса и други подобни методи. Изследванията на акад. Румен Цанев 
послужиха за основа за откриването на ДНК-кода на човечеството. Методът на акад. Ангел 
Балевски за леене с противоналягане е най-голямото техническо изобретение в България, 
намерило място в целия свят. Не искам да говоря, че първите изчислителни машини също са 
направени от колеги в БАН, първият интернет в България пак е минал през БАН. Винаги 
колегите от академията са поставяли основа, която трябва да бъде надграждана. Необходимо е 
индустриалците в България да бъдат подкрепяни и учените да намерят възможност за по-тесни 
контакти с тях.  
Прочети още от в. "Стандарт"  
"И МВР призна, че има бум на нерегистрираната престъпност" е водещo заглавиe на в. "Сега"  
За пръв път МВР призна, че българите нямат доверие в полицията и затова масово не се 
обръщат към нея, когато станат жертва на престъпление. "Процентът на нерегистрираната 
престъпност е много висок", каза вчера вътрешният министър Цветлин Йовчев. От думите му 
стана ясно, че гражданите предпочитат да не сигнализират, когато станат жертва на 
престъпления, за да си спестят разочарованието, че няма да има резултат. Йовчев не спомена 
конкретно число, но то може да се предположи от данните на други институции. Според 
проучване на Центъра за изследване на демокрацията за скритата престъпност в периода 
2006-2010 г. нивото на престъпленията, за които пострадалите не са подали жалба, се движи 
между 46.2% и 59.8%. Според последния доклад на НСИ поне 40% от жертвите на 
престъпността не се обръщат към органите на реда, като тенденцията е този процент да расте.  
Прокуратурата многократно е критикувала МВР, че не разкрива 2/3 от кражбите и така убива 
доверието на хората. Това е и причината все повече пострадали да не подават жалба, когато 
станат жертва на престъпления. Признание, че не вярва на разследващите, преди две години 
направи и бившият шеф на следствието Бойко Найденов, който тогава изпълняваше временно 
длъжността главен прокурор. Той заяви, че са му откраднали навигатора от колата, но не подал 
сигнал  
Прочети още от статията на в. "Сега"  
"Част от подоходния данък за общините? Голяма грешка" е заглавиe от в. "Труд"  
Незаслужено една новина мина незабелязано през информационния поток през последните 
седмици - договорката между общините и Министерството на финансите. Според тази 
договорка с Бюджет 2015 държавата трябва да преотстъпи на местната власт няколко 

http://money.ibox.bg/news/id_322448398
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процентни пункта (общините настояват за 2-3) от данъка върху личните доходи - Данък общ 
доход (ДОД), който понастоящем е 10%.  
Според прогнозата на финансовото министерство през 2015 г. от данъка върху доходите ще 
бъдат събрани близо 2,8 млрд. лв. Това означава, че с промяната общините ще получат между 
560 млн. и 840 млн. лв. За сравнение годишните субсидии за местната власт в момента са 
общо около 2,4 млрд. лв. годишно.  
Големият проблем на обсъжданата идея е, че тя е поредното решение на парче, което няма да 
има нищо общо с прокламираните цели.  
Прочети още от в. "Труд"  
„Какви работници ще се търсят след кризата?", пише в. „24 часа"  
Последствията от тази криза, която вече наричаме "Кризата", вероятно ще оставят отпечатък 
върху целия ХХI век.  
Какво донесе кризата на българския пазар на труда?  
- Разви се несигурност на работните места в дългосрочен план;  
Младите хора все по-често работят на краткосрочни договори, при по-лоши условия на труд;  
- Голяма част от новите работни места, създадени при тези обстоятелства, не могат да бъдат 
приемани за устойчиви.  
Драстичното намаляване на квалифицираните кадри и специалистите се очертава като ключов 
проблем, който ще възпрепятства развитието и функционирането на цели отрасли от 
стопанството и сфери от социалния живот. Значителна е заплахата за промишлеността в 
страната, най-вече в техническата област, особено по отношение на научноизследователската 
дейност и иновациите, където съществува сериозен недостиг  
на инженери и други висококвалифицирани специалисти, които да разработват и прилагат 
авангардни технологии.  
Резултатите от проучванията на CEDEFOP показват, че ще продължи да расте търсенето на 
висококвалифицирани и средноквалифицирани работници дори и за по-ниските позиции, докато 
търсенето на такива с ниска (или без) квалификация ще продължи да спада. Отглеждането на 
бъдещи таланти и облекчаването на недостига на квалифицирани работници се превръща в 
жизненоважен фактор за икономическия растеж.  
Прочети още от в. „24 часа"  
"117 депутати дадоха Плевнелиев на КС" четем на първа страница във в. "Монитор"  
117 депутати сезираха вчера Конституционния съд за указа на президента Росен Плевнелиев, с 
който бяха назначени членовете на новата ЦИК. Дългият списък с подписи бе попълнен от 
народните представители на БСП и ДПС, като бройката  
значително надхвърли необходимите по закон 48 парафа за сезиране КС. „Президентът наруши 
два конституционни принципа - на правовата държава и на разделението на властите", твърдят 
депутатите в искането си за отмяна на указа на Плевнелиев.  
Както „Монитор" писа, с взетото на своя глава решение за разпределение на квотите в ЦИК 
президентът забърка грандиозен скандал, като отне едно място на ДПС, за да го подари на 
ГЕРБ. Впоследствие той не откликна и на призивите на народните представители да се 
поправи, за да не нарушава законите. Сега депутатите опитват да намерят изход от кашата. 
Освен искането до КС, предстои и разглеждането на поправки в новия Изборния кодекс за 
състава на ЦИК, с които да се възстанови справедливото разпределение и ДПС да получи 
полагащото му се трето място.  
„С действията си Плевнелиев се изявява като законодател, възмути се зам.-шефът на 
Народното събрание Мая Манолова след сезирането на КС.  
Прочети още от статията на в. "Монитор"  
"Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове", четем на първа 
страница в. "Капитал Daily"  
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.  
"Към днешна дата подкрепените фирми с кредити по JEREMIE са над 6000", поясни Ели 
Милушева, директор на управляващия орган "Европейски фондове за конкурентоспособност" 
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 
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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.  
Прочети още от в " Капитал Daily"  
„Теч на информация довел до рекордно поскъпване на компенсаторките", пише в. "Сега"  
е обичайният интерес към компенсаторките, които се търгуват на фондовата борса, предизвика 
съмнения за пропускане на вътрешна информация за предстоящи законови промени. Миналата 
седмица група депутати начело с Тунджай Наимов (ДПС) внесоха предложение купувачите на 
земя от държавния фонд да могат да плащат с компенсаторни записи и със жилищни 
компенсаторни записи, а не само с поименни бонове, както е сега.  
Предложението, одобрено от земеделската комисия, е най-вероятното обяснение за 
рекордните обороти на борсата миналата седмица. За периода 24-28 март сделките с 
компенсаторки надминаха 4 милиона лева. За сравнение - предната седмица оборотът бе 
малко над 242 хиляди лева. В началото на годината двата вида записи, включени в 
предложението, се търгуваха по 31-34 стотинки, а на 28 март вече струваха двойно повече - по 
60-64 ст.  
Прочети още от в. "Сега"  
"ДКЕВР смята дупката в енергетиката" пише в. „Труд"  
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) все още не знае колко пари 
липсват в енергийната система. Единственият недостиг, който ведомството открива, са 400 
млн. лв. за пълното покриване на разходите за зелена енергия.  
Това стана ясно от думите на председателя на ДКЕВР Боян Боев, който беше изслушан в 
енергийната комисия към парламента. Той обясни, че всички компании вече са поискали нови 
цени на тока от юли и в момента ведомството ги анализира, за да разбере дали има още 
непокрити разходи извън вече известните 400 млн. лева.  
Прочети още от в. „Труд"  
"До 28% по-скъп ток през нощта искат ЕРП-тата", четем във в. "Монитор"  
До 28% по-скъп ток през нощта са поискали от регулатора ЕРП-тата. Това стана ясно от думите 
на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев 
след вчерашното заседание на парламентарната енергийна комисия.  
Боев съобщи, че от ЕВН са поискали скок на тарифата през деня с 8%, а от ЧЕЗ и „Енерго-Про" 
- с 13-14%. Предложенията на трите дружества за цени на нощната енергия са тези за 
дневната, умножени по две, каза Боев. До средата на юни от ДКЕВР ще излязат с доклад по 
исканията на ЕРП-тата.  
В увеличенията на цените от 1 юли, за които настояват енергодружествата, не е включен 
скокът на тарифите, поискан от останалите компании по веригата - производителите, ЕСО и 
НЕК. От думите на шефа на ДКЕВР стана ясно, че в заявленията си ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-Про" 
не са включили и сумите, за които те претендират че са платили за зелен ток, но не са им 
компенсирани. Според Боев става въпрос за около 400 млн. лв., от които ЕРП-тата са си 
прихванали или са задържали незаконно 348 млн. лв. от дължимото към НЕК. От прихванатата 
сума 216,5 млн. лв. се падат на ЕВН, 67,4 млн. лв. ¬ на „Енерго-Про", и 63,7 млн. лв. ¬ на ЕВН.  
Прочети още от статията на в. "Монитор"  
„Европарламентът ще гледа доклад, искащ пълно спиране на фондовете за България", пише в. 
"Капитал Daily"  
България внезапно попадна на мушката на Европейския парламент, след като ситуацията в 
страната бе обсъдена в отделна точка в доклада на комисията по бюджетен контрол. В 
годишния доклад за освобождаване от отговорност, който преглежда как Европейската комисия 
се справя с харченето на парите си, докладчикът Маркус Пийпър е вкарал следния коментар, 
озаглавен "липса на напредък в България":  
"приветства ясните изявления на Комисията в доклада за напредъка от 22 януари 2014 г. 
относно събитията в България; изразява дълбока загриженост относно липсата на напредък 
съгласно датиращия вече от седем години Механизъм за сътрудничество и проверка, 
продължаващото силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната 
принципно затруднение за разпределяне на отговорности и коригиране на грешки; призовава 
Комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да 
разгледа въпроса дали при тези обстоятелства изобщо е възможно използването на средства 
на Съюза съгласно правилата;"  
Прочети още от в " Капитал Daily"  
„Таванът за лихви по кредити остава", пише в. „24 часа"  
Таванът върху оскъпяването по кредитите от 50%, приет от депутатите в петък, ще остане 
въпреки информациите, че ще бъде прегласуван и отхвърлен. Той засяга основно бързите 
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кредити, където годишният процент на разходите (лихви плюс такси) понякога стига и до 400 на 
сто.  
Най-големите противници на тавана - Йордан Цонев от ДПС и Румен Гечев от БСП, заявиха 
пред "24 часа" вчера, че текстът няма да се предлага за ново гласуване днес, когато се очаква 
да продължи окончателното приемане на закона за потребителския кредит.  
Отказахме се да връщаме текста за прегласуване след разговори с банките и с премиера 
Пламен Орешарски, коментира Йордан Цонев. Банките казали, че тях не ги засяга, премиерът 
също обяснил, че не го притеснява.  
И Румен Гечев обясни, че БСП също няма да иска прегласуване на тавана на лихвите. Той се 
позова на решение на парламентарната група, взето късно във вторник.  
Гечев призна, че е представил мотивите си против тавана на лихвите, но въпреки това колегите 
му не подкрепили отпадането му. По негова информация имало страни в Европа, които се 
отказвали от такъв таван на лихвите за бързите кредити, защото той създавал проблем на най-
бедните. Така техният достъп до финансиране с бързи заеми за малки суми се ограничавал.  
Прочети още от статията на в. „24 часа"  
"10% данък за доход от биткойн", пише в. "Стандарт"  
Доходите на гражданите от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират 
с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна 
основа в размер на 10%. Това уточняват от НАП месец, преди да изтече срокът за деклариране 
на доходите, придобити през 2013 г. Според приходната агенция за целите на данъчното 
облагане, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на 
финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от 
реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със 
сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. 
Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената 
на придобиване на финансовия актив. Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 
от Приложение номер 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към 
данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход. В 
страната много търговци приемат плащане с биткойни. При продажби на стоки или услуги 
срещу биткойни се дължи ДДС и трябва да се издава касова бележка, заявяват от НАП.  
Прочети още от в. "Стандарт"  
Автор: money.bg  
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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.  
Новото министерство на ДПС и БСП - с "летящ старт" и по непрозрачност. Най-откритата 
администрация остава община Добрич според доклада на "Програма Достъп до информация". 
Новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране, което иззе ключови функции 
на Министерството на регионалното развитие по отношение на строителството, е постигнало 
"летящ старт" и по непрозрачност, заемайки последното място по изпълнени критерии за 
предоставяне на обществена информация сред министерствата в структурата на кабинета 
"Орешарски", показва представеният в сряда годишен доклад на "Програма Достъп до 
информация" (ПДИ). Ръководеното от Иван Данов ведомство е покрило под една трета от 
изискванията, докато най-добре представилото се Министерството на отбраната е с над 82 % 
изпълнени стандарти. Както всяка година, авторите са изследвали и анализирали общо 535 
управленски структури на централната и местните власти, държавните агенции и други 
подпомагани от бюджета институции, които са задължени да предоставят данни за дейността 
си по Закона за достъп до обществена информация.  
Вестник Сега  
ЕРП-тата искат скок на дневната цена на тока с 8- 14%. ДКЕВР и НЕК не можаха да кажат нито 
какви са дефицитите в системата, нито какви са задълженията на НЕК. Трите енерго дружества 
- ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго -Про" са поискали от 1 юли да им бъдат определени още по-високи цени 
от първоначално обявените между 7-9 %. Това стана ясно от изслушване на председателя на 
ДКЕВР Боян Боев пред парламентарната комисия по енергетика вчера. По-късно Боев уточни, 
че ЕВН са поискали скок на дневната тарифа с около 8%, докато ЧЕЗ и "Енерго -Про" са 
заявили между 13 и 14 на сто. И трите дружества обаче са поискали двойно увеличение на 
нощната тарифа - около 26-28%. От началото на тази година нощната тарифа бе свалена с 
около 10% и ЕРП-тата бяха принудени да я продават по-евтино, отколкото я купуваха от НЕК. 
Боев не можа да каже каква промяна на цената на тока е поискала държавната НЕК.  
България е на шесто място по показателя "смъртност" и на едно от последните места по 
прираст на населението в света в годишния доклад на ЦРУ "Световна книга на фактите". Всяка 
година американската институция издава сборник с данни за развитието на страните по света, 
който събира географски, икономически, демографски, политически и други статистики. Според 
него смъртността в България е 14.3 на 1000 души, което поставя страната на шесто място в 
света от общо 226 държави и територии. България влошава позициите си от 2008 г. насам, 
когато е заемала 23-о място, а последните данни на НСИ към декември 2012 г. са даже по-

http://www.darikfinance.bg/novini/105821/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%C4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0+%F9%E5+%F1%F2%F0%EE%E8+%EF%EE+7%2C5+%EA%E2.%EC+%ED%E0+%F0%EE%EC
http://www.darikfinance.bg/novini/105821/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%C4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0+%F9%E5+%F1%F2%F0%EE%E8+%EF%EE+7%2C5+%EA%E2.%EC+%ED%E0+%F0%EE%EC
http://www.darikfinance.bg/novini/105821/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%C4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0+%F9%E5+%F1%F2%F0%EE%E8+%EF%EE+7%2C5+%EA%E2.%EC+%ED%E0+%F0%EE%EC
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лоши - 15 на 1000 души. С по-голяма смъртност са само Южна Африка, Украйна, Лесото, Чад и 
Гвинея Бисау. Сред страните с най-ниска смъртност са Катар, Обединените арабски емирства и 
Кувейт със съответно 1.53, 1.99 и 2.16 промила.  
Вестник Монитор  
България е на опашката по раждаемост. Тя е на 229-о място в света по дефицит на ражданията 
спрямо смъртните случаи. След нас по този показател се нареждат само Молдова и Сирия, в 
която се води гражданска война. Страната ни заема незавидната 210-а позиция по среден брой 
на ражданията за година - едва 8,92 на 1000 души. Това става ясно от доклад „Световна книга 
на фактите” на ЦРУ. Първите 10 страни с най-висок показател на раждания са африкански или 
азиатски, като №1 в класацията е Нигер - 46,12 на 1000 души, а десетото място заема 
Афганистан - 38,84 на 1000 души.  
Вестник 24 часа  
Държавата ще строи по 7,5 кв.м на ром. В момента се мисли върху стандарт за строителството 
на социални жилища за ромите, съобщи министърът на инвестиционното проектиране Иван 
Данов. Стандартът трябва да предвижда каква ще е жилищната площ на човек. Според 
министъра тя трябва да е поне 7,5 кв. м на член от домакинството, колкото са били 
строителните норми по времето на социализма.  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.moitepari.bg  
Връзка: http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/parite-po-JEREMIE-
z~5d4ba7fc9d6b42cfac1919983e1a137d/  
Брой думи: 1266  
 
 
Резюме: 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 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.  
 
Заглавие: Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 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.  
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 конкурентоспособност" 
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 портфейл 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 компании 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.  

http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/parite-po-JEREMIE-z~5d4ba7fc9d6b42cfac1919983e1a137d/
http://moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/parite-po-JEREMIE-z~5d4ba7fc9d6b42cfac1919983e1a137d/
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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.  
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 партньор е успешният предприемач Елвин 
Гури. Той е един от основателите на компанията за бързи кредити Jet Finance, 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 развитата, 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 първоначално 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 финансира 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 програмен 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 
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ресурсът за тях ще е по-малък. 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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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/53985  
Брой думи: 714  
 
 
Резюме: Източник:  
Вестник Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове. 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 финансиране и за коинвестиции.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Държавата ще строи по 7,5 кв.м на ром  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Източник:  
Вестник Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове. 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 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.  
Новото министерство на ДПС и БСП - с "летящ старт" и по непрозрачност. Най-откритата 
администрация остава община Добрич според доклада на "Програма Достъп до информация". 
Новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране, което иззе ключови функции 
на Министерството на регионалното развитие по отношение на строителството, е постигнало 
"летящ старт" и по непрозрачност, заемайки последното място по изпълнени критерии за 
предоставяне на обществена информация сред министерствата в структурата на кабинета 
"Орешарски", показва представеният в сряда годишен доклад на "Програма Достъп до 
информация" (ПДИ). Ръководеното от Иван Данов ведомство е покрило под една трета от 
изискванията, докато най-добре представилото се Министерството на отбраната е с над 82 % 
изпълнени стандарти. Както всяка година, авторите са изследвали и анализирали общо 535 
управленски структури на централната и местните власти, държавните агенции и други 
подпомагани от бюджета институции, които са задължени да предоставят данни за дейността 
си по Закона за достъп до обществена информация.  
Вестник Сега  
ЕРП-тата искат скок на дневната цена на тока с 8- 14%. ДКЕВР и НЕК не можаха да кажат нито 
какви са дефицитите в системата, нито какви са задълженията на НЕК. Трите енерго дружества 
- ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго Про" са поискали от 1 юли да им бъдат определени още по-високи цени от 
първоначално обявените между 7-9 %. Това стана ясно от изслушване на председателя на 
ДКЕВР Боян Боев пред парламентарната комисия по енергетика вчера. По-късно Боев уточни, 
че ЕВН са поискали скок на дневната тарифа с около 8%, докато ЧЕЗ и "Енерго Про" са заявили 
между 13 и 14 на сто. И трите дружества обаче са поискали двойно увеличение на нощната 
тарифа - около 26-28%. От началото на тази година нощната тарифа бе свалена с около 10% и 
ЕРП-тата бяха принудени да я продават по-евтино, отколкото я купуваха от НЕК. Боев не можа 
да каже каква промяна на цената на тока е поискала държавната НЕК.  
България е на шесто място по показателя "смъртност" и на едно от последните места по 
прираст на населението в света в годишния доклад на ЦРУ "Световна книга на фактите". Всяка 
година американската институция издава сборник с данни за развитието на страните по света, 
който събира географски, икономически, демографски, политически и други статистики. Според 
него смъртността в България е 14.3 на 1000 души, което поставя страната на шесто място в 
света от общо 226 държави и територии. България влошава позициите си от 2008 г. насам, 
когато е заемала 23-о място, а последните данни на НСИ към декември 2012 г. са даже по-
лоши - 15 на 1000 души. С по-голяма смъртност са само Южна Африка, Украйна, Лесото, Чад и 
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Гвинея Бисау. Сред страните с най-ниска смъртност са Катар, Обединените арабски емирства и 
Кувейт със съответно 1.53, 1.99 и 2.16 промила.  
Вестник Монитор  
България е на опашката по раждаемост. Тя е на 229-о място в света по дефицит на ражданията 
спрямо смъртните случаи. След нас по този показател се нареждат само Молдова и Сирия, в 
която се води гражданска война. Страната ни заема незавидната 210-а позиция по среден брой 
на ражданията за година - едва 8,92 на 1000 души. Това става ясно от доклад „Световна книга 
на фактите” на ЦРУ. Първите 10 страни с най-висок показател на раждания са африкански или 
азиатски, като №1 в класацията е Нигер - 46,12 на 1000 души, а десетото място заема 
Афганистан - 38,84 на 1000 души.  
Вестник 24 часа  
Държавата ще строи по 7,5 кв.м на ром. В момента се мисли върху стандарт за строителството 
на социални жилища за ромите, съобщи министърът на инвестиционното проектиране Иван 
Данов. Стандартът трябва да предвижда каква ще е жилищната площ на човек. Според 
министъра тя трябва да е поне 7,5 кв. м на член от домакинството, колкото са били 
строителните норми по времето на социализма.  
 
  



 

 

30 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 4

/4
/2

0
1
4

 

Дата: 03.04.2014  
Източник: www.vlastta.com  
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Резюме: Консултативният съвет за национална сигурност обсъди във вторник Споразумението 
за партньорство (рамката на еврофондовете през новия програмен период до 2020 г.) и още 
няколко стратегии. От изявленията на президента Росен Плевнелиев и докладите на премиера 
Пламен Орешарски и вицепремиера Зинаида Златанова стана ясно, че всички заедно ще 
работят за усвояване на еврофондовете и че са определени осем приоритета. Сред акцентите 
са образованието, балансираното развитие на земеделието и т.н.  
 
Заглавие: Кой ще спечели от еврофондовете през 2014-2020 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Консултативният съвет за национална сигурност обсъди във вторник Споразумението за 
партньорство (рамката на еврофондовете през новия програмен период до 2020 г.) и още 
няколко стратегии. От изявленията на президента Росен Плевнелиев и докладите на премиера 
Пламен Орешарски и вицепремиера Зинаида Златанова стана ясно, че всички заедно ще 
работят за усвояване на еврофондовете и че са определени осем приоритета. Сред акцентите 
са образованието, балансираното развитие на земеделието и т.н.  
Тъй като е възможно това да не дава достатъчно яснота за предстоящото разпределение на 
европейските средства, еconomix.bg обобщава новостите около европейските програми през 
следващия период въз основа на информацията от няколко форума и обсъждания в 
парламентарни комисии.  
Обща рамка на еврофондовете  
Общата сума, с която ще разполага България през новия програмен период по оперативните 
програми е 7.4 млрд. евро. По Програмата за развитие на селските райони и за преки плащания 
са предвидени още толкова. Окончателният вариант на споразумението ще бъде одобрен в 
края на февруари и представен в Европейската комисия през март, до лятото трябва да се 
одобрят и оперативните програми и едва след това ще бъдат обявени първите мерки, по които 
ще се кандидатства. Според неокончателното разределение (таблица) най-много средства ще 
има за транспортна инфраструктура.  
За първи път се обръща специално внимание на Северозападния регион. Това ще стане чрез 
интегрирани планове за развитие, като се подготвя стратегия, но очевидно има много неясноти. 
Не е ясно дали ще има отделна програма или интегрирани инвестиционни планове, стана ясно 
по време на изслушване на вицепремиера Зинаида Златанова в комисията по европейски 
въпроси.  
Един от основните проблеми на еврофондовете са именно плановете за развитие на градовете 
по регионалната програма (виж по-нататък). От коментарите на ЕК по проекта става ясно, че 
една от бележките е засилване на регионалния подход и концентрирането на ресурси. Друг 
спорен въпрос, по който се преговаря с Брюксел, е Стратегията за интелигентна 
специализация, а именно дали да се определят предварително приоритни икономически 
сектори. Сериозни бележки има и към Програмата за развитие на селските райони.  
Предстои въвеждане на електронно кандидатстване и отчитане по проекти, по-малко документи 
и облекчаване и уеднаквяване на процедурите пред различните органи. Досега елекронно 
кандидатстване имаше по ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Регионално развитие и 
ОПАК. Ще има единен нормативен акт за общите и детайлните правила за допустимост по 
отделните програми.  
ОП “Конкурентоспособност и иновации”  

Най-важната за бизнеса програма е със специален акцент върху иновациите. Запазва се и 
подкрепата за клъстерите.  
По първата ос “Предприемачество, експортен и производствен потенциал” ще бъдат 
разпределени 71% от средствата, а по втората “Зелена и ефективна икономика” – 26 на сто. 
Останалата сума е за техническа помощ. Няма отделен приоритет по финансовите 
инструменти (вкл. Джереми), като тези средства ще бъдат намалени. Обсъжда се средствата за 
финансов инженеринг вместо чрез банките и фондовете по “Джереми” да се разпределят чрез 
държавната Българска банка за развитие, която за целта ще трябва да се сдобие много бързо с 
експертиза по рисково финансиране.  
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Ще бъде даден приоритет на малките и средни предприятия, като за големите ще останат 
основно възможностите за кандидатстване по “Технологична модернизация”.  
Ще се запази въведеното през миналата година 65% авансово плащане (а ако се следва 
обещанието за уеднаквяване на процедурите – вероятно и по други програми).  
ОП “Развитие на човешките ресурси”  
Тази програма има два основни приоритета по същество и други два приоритета, които са за 
вътрешна употреба (тоест средствата ще бъдат насочени за финансиране на самото 
министерство и агенциите му – порочна практика, която се е запазила поне в последния 
вариант на програмата от септември). Последният пети приоритет “Транснационално 
сътрудничество” съдържа мерки за обмяна на опит, от които могат да се възползват и 
работодателите.  
Двата приоритета по същество са Достъп до пазара на труда и Намаляване на бедността и 
социално включване, като голяма част от мерките са познати – последнически услуги, мерки за 
безопасни условия за труд, заетост на безработни, обучения и т.н.. Новост е т.нар. „Гаранция за 
младежите” – всеки младеж от 15 до 24-годишна възраст ще получи предложение за включване 
в обучение или в заетост не по-късно от 4 месеца, считано от регистрацията му като 
безработно лице. Друга новост са мерките в подкрепа на ромското население, например по 
“Транснационално сътрудничество” ще се реализират проекти в Дунавския регион. Все още има 
доста неясноти.  
ОП “Региони в растеж”  
Тази програма ще разполага с 1.3 млрд. евро и заплашва да се превърне в ябълка на раздора 
заради предвиденото финансиране за 67 града, разпределени в 4 групи (нива) В първата група 
е само София, за която са предвидени 77 млн. евро (15%). Във второ са девет големи града – 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин, за 
които са отделени 154 млн. евро, разпределени по равно. Последните три града и особено 
Видин са дискусионни. Идеята е тези градове да се оформят като центрове на растеж. Третата 
група са 28 града – останалите областни центрове плюс Горна Оряховица, Дупница, 
Димитровград, Гоце Делчев, Петрич, Свищов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище ( 256 
млн. евро общо). И накрая са 29 по-малки града, които трябва да си поделят 26 млн. евро (5%). 
Брюксел настоява да бъдат оставени само 6-7 града и да отпаднат по-малките. От 
обсъждането в парламентарните комисии по регионална политика и по европейски въпроси 
става ясно, че България държи на включването на повече градове, но има напрежение във 
връзка с разпределянето на средствата. Възможен компромис е 85% да бъдат насочени за 
големите градове.  
Почти две трети от програмата е именно за устойчиво градско развитие – енергийна 
ефективност, обновяване на градската среда, образователна инфраструктура, интегриран 
градски транспорт и др. Останалите средства са за регионална здравна, регионална 
образователна, социална и пътна инфраструктура, местен туризъм и др.  
Един от дискутираните въпроси е многофондовото финансиране за местното развитие, досега 
използвано по „Лидер” в селската програма. Не е ясно как ще се съчетаят двете програми и как 
ще се избегнат белите петна – места, които не получават финансиране нито по селската, нито 
по регионалната програма. Ще има координационни центрове – за Северозапада например 
това е Враца, но остават въпроси за това дали общините ще кандидатстват на едно място с 
различни програми.  
Средствата по тази програма са с 300 млн. евро по-малко, отколкото досега, като едно от 
обясненията е новата програма за образование. Тъй като още няма окончателни варианти на 
програмите, не е ясно и как ще се избегне застъпването.  
ОП наука и Образование  
С 573 млн. евро (увеличение спрямо предвидените 508 млн. евро) новата оперативна програма 
“Наука и образование за интелигентен растеж” ще финансира проекти по три оси – към 
модернизация на образованието (включително за т. нар. дуална система), научната 
инфраструктура, намаляване на броя на отпадналите ученици  
Транспорт  
С 1.6 млрд. евро това е най-голямата оперативна програма, като жп транспортът получава 
предимство. Предвижда се завършване на модернизацията на ж.п. линията Пловдив – Бургас, 
на София-Пловдив, модернизация на Мездра – Горна Оряховица и жп линията от София до 
Кулата. В третия вариант на програмата се спомената и магистрала “Хемус“, но този въпрос не 
е ясен. Заложени са средства за интермодални терминали, трети метродиаметър на метрото в 
София „Депо Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел”, както и за 
закупуване на локомотиви и кораби.  
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По настояване на Европейската комисия ще се разработва интегрираната транспортна 
стратегия.  
Освен това 360 млн. евро очаква да бъдат усвоени по новата европейска програма “Свързана 
Европа. Страната вече е договорила 4 проекта, с които да кандидатства за финансиране – пътя 
между Калотина и Драгоман (около 40 млн. евро), жп отсечката между София и Драгоман, жп 
отсечката Видин – Медковец, “Батин – Белене” за транспорта по река Дунав.  
Околна среда  
Това е втората по бюджет програма с два основни приоритета – управление на водите 
(изграждане на ВиК мрежа и пречиствателни станции) и управление на отпадъците. По 
изискване на Европейската комисия инвестициите във ВиК сектора ще бъдат ограничени до 
градове с над 10 000 жители. Изграждането на национален център за управление на водите в 
реално време е също сред заложените приоритети. Третият приоритет е биоразнообразието и 
“Натура 2000?, като от тук може да финансират плановете за управлене на природни паркове.  
Програма за развитие на селските райони 2014-2020  
По тази програма има много неясноти и забележки от Европейската комисия. Младите фермери 
ще се радват на специално внимание по нея, като плащанията за тях са увеличени.  
Индикативните стойности по отношение на ПРСР 2014-2020 г. ще се одобряват до септември, 
стана ясно по време на парламентарно изслушване в ресорната комисия. На собствен риск и 
със собствени средства страната ще може да отваря поетапно отделни предварително 
съгласувани с ЕК мерки. Разходваните средства ще бъдат възстановени след окончателното 
одобрение на цялата програма.  
Първата мярка, която ще може да стартира преди официалното одобрение на програмата 
(вероятно м. май), ще бъде за предоставяне на стартова помощ на млади земеделски 
производители. След официалното одобрение на ПРСР 2014-2020 г. през есента на 2014 г. се 
предвижда да бъде обявен прием на заявления по мярка „Инвестиции във физически активи” за 
дейности, свързани с модернизация на земеделските стопанства (аналога на сегашната мярка 
121). Финансовият ресурс ще бъде насочен приоритетно към секторите овощарство и 
зеленчукопроизводство. В края на 2014 г. ще стартира и „общинската” мярка за дейности, 
свързани с подобряване на публичната инфраструктура.  
Очаква се увеличаване на горната граница за финансиране по мерки 311 и 312, а вероятно и по 
други мерки на програмата. Дискусионният въпрос е за приоритетните общини, който трябва да 
се разглежда във връзка с разпределението на средствата по “Региони в растеж”.  
По тази програма ще бъдат финансирани широколентовата инфраструктура (досега в ОПАК), 
както и четвъртокласните пътища.  
През февруари 2014 г. се предвижда да бъдат обявени приеми на заявления за подпомагане по 
сегашните мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по сегашната ПРСР, а по-късно – 
по 125 „Инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското 
стопанство”, за напоителна инфраструктура.  
Какво следва?  
През март започват официално преговорите по Споразумението за партньорство с 
Европейската комисия. Кога ще приключат – не е ясно.  
Програмите вероятно ще бъдат одобрени едва през лятото. Но първите проекти ще могат да се 
подават през май-юни, като по всички програми тази година би трябвало да има обявени 
процедури, заявява Златанова.  
Освен това трябва да бъдат платени 2.1 млрд. евро за проекти от изминалия период 2007-2013 
г. Най-много са средствата, които предстои да бъдат разплатени тази година по „Околна среда” 
(426 млн. лв.) и ПРСР (400 млн. лв.)  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-durjavata-shte-stroi-po-75-kv.m-
na-rom-993662.html  
Брой думи: 711 
 
 
Резюме: Вестник Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове. През пролетта ще 
заработят продуктите за мецанин финансиране и коинвестиции с капитал от над 80 млн. евро.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Държавата ще строи по 7,5 кв.м на ром  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вестник Капитал Daily  
Парите по JEREMIE: Заемите са на привършване, но идват нови фондове. 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.   
Новото министерство на ДПС и БСП - с "летящ старт" и по непрозрачност. Най-откритата 
администрация остава община Добрич според доклада на "Програма Достъп до информация". 
Новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране, което иззе ключови функции 
на Министерството на регионалното развитие по отношение на строителството, е постигнало 
"летящ старт" и по непрозрачност, заемайки последното място по изпълнени критерии за 
предоставяне на обществена информация сред министерствата в структурата на кабинета 
"Орешарски", показва представеният в сряда годишен доклад на "Програма Достъп до 
информация" (ПДИ). Ръководеното от Иван Данов ведомство е покрило под една трета от 
изискванията, докато най-добре представилото се Министерството на отбраната е с над 82 % 
изпълнени стандарти. Както всяка година, авторите са изследвали и анализирали общо 535 
управленски структури на централната и местните власти, държавните агенции и други 
подпомагани от бюжета институции, които са задължени да предоставят данни за дейността си 
по Закона за достъп до обществена информация.  
Вестник Сега  
ЕРП-тата искат скок на дневната цена на тока с 8- 14%. ДКЕВР и НЕК не можаха да кажат нито 
какви са дефицитите в системата, нито какви са задълженията на НЕК. Трите енерго дружества 
- ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго -Про" са поискали от 1 юли да им бъдат определени още по-високи цени 
от първоначално обявените между 7-9 %. Това стана ясно от изслушване на председателя на 
ДКЕВР Боян Боев пред парламентарната комисия по енергетика вчера. По-късно Боев уточни, 
че ЕВН са поискали скок на дневната тарифа с около 8%, докато ЧЕЗ и "Енерго -Про" са 
заявили между 13 и 14 на сто. И трите дружества обаче са поискали двойно увеличение на 
нощната тарифа - около 26-28%. От началото на тази година нощната тарифа бе свалена с 
около 10% и ЕРП-тата бяха принудени да я продават по-евтино, отколкото я купуваха от НЕК. 
Боев не можа да каже каква промяна на цената на тока е поискала държавната НЕК.  
България е на шесто място по показателя "смъртност" и на едно от последните места по 
прираст на населението в света в годишния доклад на ЦРУ "Световна книга на фактите". Всяка 
година американската институция издава сборник с данни за развитието на страните по света, 
който събира географски, икономически, демографски, политически и други статистики. Според 
него смъртността в България е 14.3 на 1000 души, което поставя страната на шесто място в 
света от общо 226 държави и територии. България влошава позициите си от 2008 г. насам, 
когато е заемала 23-о място, а последните данни на НСИ към декември 2012 г. са даже по-
лоши - 15 на 1000 души. С по-голяма смъртност са само Южна Африка, Украйна, Лесото, Чад и 
Гвинея Бисау. Сред страните с най-ниска смъртност са Катар, Обединените арабски емирства и 
Кувейт със съответно 1.53, 1.99 и 2.16 промила.  
Вестник Монитор  
България е на опашката по раждаемост. Тя е на 229-о място в света по дефицит на ражданията 
спрямо смъртните случаи. След нас по този показател се нареждат само Молдова и Сирия, в 

http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-durjavata-shte-stroi-po-75-kv.m-na-rom-993662.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/ikonomicheskiqt-pechat-durjavata-shte-stroi-po-75-kv.m-na-rom-993662.html
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която се води гражданска война. Страната ни заема незавидната 210-а позиция по среден брой 
на ражданията за година - едва 8,92 на 1000 души. Това става ясно от доклад „Световна книга 
на фактите” на ЦРУ. Първите 10 страни с най-висок показател на раждания са африкански или 
азиатски, като №1 в класацията е Нигер - 46,12 на 1000 души, а десетото място заема 
Афганистан - 38,84 на 1000 души.  
Вестник 24 часа  
Държавата ще строи по 7,5 кв.м на ром. В момента се мисли върху стандарт за строителството 
на социални жилища за ромите, съобщи министърът на инвестиционното проектиране Иван 
Данов. Стандартът трябва да предвижда каква ще е жилищната площ на човек. Според 
министъра тя трябва да е поне 7,5 кв. м на член от домакинството, колкото са били 
строителните норми по времето на социализма.  
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad  
Брой думи: 76  
 
 
Резюме: Одобрен е доклада на Оценителната комисия от проведена оценка на подадените 
проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално 
финансиране“, по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“, 
Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално 
финансиране“ по ОПРКБИ 2007-2013 г.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
 
Заглавие: Областен информационен център - Разград сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 7 часа  
Одобрен е доклада на Оценителната комисия от проведена оценка на подадените проектни 
предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“, по 
Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“, Област на въздействие 
3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“ по ОПРКБИ 2007-
2013 г.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  
Решение № РД-16-434/02.04.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП...  
 

https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad
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Дата: 03.04.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/durzhavi-smurtnost-detektor-1404252.html  
Брой думи: 1255  
 
 
Резюме: /КРОСС/ в. Капитал Дейли  
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. То в а стана ясно по време на конференцията за 
възможностите за малките и средните предприятия, организирана от Представителството на 
Европейската комисия в София.  
 
Заглавие: Преглед на печата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ в. Капитал Дейли  
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. То в а стана ясно по време на конференцията за 
възможностите за малките и средните предприятия, организирана от Представителството на 
Европейската комисия в София.  
в. Стандарт  
Евроизборите отмениха абитуриентските тържества в училищата. Традиционните изпращания 
на изкласилите гимназисти на 24 и 25 май няма да се състоят.  
По това време школата ще са заети от изборните секции. Затова церемониите за сбогуване със 
зрелостниците ще бъдат преместени в читалища и културни домове.  
в. Земя  
България е на шесто място по смъртност сред 226 държави от цял свят в годишния доклад на 
ЦРУ "Световна книга на фактите". Страната ни е на челно място по смъртност с показател 
14,30 на 1000 души. Пред нас са Южна Африка, Украйна, Лесото, Чад и Гвинея Бисау. 
Непосредствено зад България по смъртност са Афганистан, Централна Африка и Сомалия.  
в. Труд  
„Затварят училищата за абитуриентите"  
Училищата, в които ще се провеждат избори, да намерят други места за изпращанията на 
абитуриентите и тържествата за завършване на първи клас. Тази заповед е разпратена от 
просветния инспекторат в София до директорите на учебните заведения. Такива има и в 
цялата страна.  
Педагозите трябва да подсигурят салоните на културни домове, читалища или театри за 
празника на децата, гимназистите и родителите им. Причината е, че 24 часа преди изборите на 
25 май учебните сгради, в които ще има избирателни секции, се поставят под разпореждането 
на МВР. В периода на подготовка на местата за гласуване по принцип не се допускат външни 
лица, обясни вчера пред „Труд" Ваня Кастрева, началник на инспектората в София. Няма да 
могат да се проведат на територията на училищата и честванията за Деня на славянската 
писменост и култура - 24 Май.  
в. Сега  
„И МВР призна, че има бум на нерегистрираната престъпност"  
Вътрешният министър планира да подложи всички полицаи на детектор на лъжата  
За пръв път МВР призна, че българите нямат доверие в полицията и затова масово не се 
обръщат към нея, когато станат жертва на престъпление. "Процентът на нерегистрираната 
престъпност е много висок", каза вчера вътрешният министър Цветлин Йовчев. От думите му 
стана ясно, че гражданите предпочитат да не сигнализират, когато станат жертва на 
престъпления, за да си спестят разочарованието, че няма да има резултат. Йовчев не спомена 
конкретно число, но то може да се предположи от данните на други институции. Според 
проучване на Центъра за изследване на демокрацията за скритата престъпност в периода 
2006-2010 г. нивото на престъпленията, за които пострадалите не са подали жалба, се движи 
между 46.2% и 59.8%. Според последния доклад на НСИ поне 40% от жертвите на 
престъпността не се обръщат към органите на реда, като тенденцията е този процент да расте.  

http://www.cross.bg/durzhavi-smurtnost-detektor-1404252.html
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Прокуратурата многократно е критикувала МВР, че не разкрива 2/3 от кражбите и така убива 
доверието на хората. Това е и причината все повече пострадали да не подават жалба, когато 
станат жертва на престъпления. Признание, че не вярва на разследващите, преди две години 
направи и бившият шеф на следствието Бойко Найденов, който тогава изпълняваше временно 
длъжността главен прокурор. Той заяви, че са му откраднали навигатора от колата, но не подал 
сигнал, защото нямало смисъл.  
в. Новинар  
„В Топ 5 сме по износ за ЕС"  
Продаваме най-много суровини и електроника  
България е в челната петица сред страните членки на Европейския съюз по износ за 
общността. Това съобщи за „Новинар" Веселин Илиев от Българската стопанска камара (БСК). 
Той допълни, че повечето държави в ЕС не са толкова зависими от европейския пазар.  
Най-голям дял от износа на страната ни имат различните суровини като горива и мед, както и 
продукти от електрониката.  
Според експерти сред секторите у нас, които се развиват успешно, е козметичният. Причина за 
това е, че родните продукти са изключително качествени и се предлагат на ниски цени.  
По данни на Световната търговска организация страната ни е изнесла козметика за общо 200 
млн. долара през 2012 г.  
Най-много парфюми, кремове и масла сме пласирали във Великобритания - за 26 млн. долара. 
Продуктите ни се продават още във Франция, Румъния, Япония и др.  
в. Монитор  
„117 депутати дадоха Плевнелиев на КС"  
117 депутати сезираха вчера Конституционния съд за указа на президента Росен Плевнелиев, с 
който бяха назначени членовете на новата ЦИК. Дългият списък с подписи бе попълнен от 
народните представители на БСП и ДПС, като бройката значително надхвърли необходимите 
по закон 48 парафа за сезиране КС. „Президентът наруши два конституционни принципа - на 
правовата държава и на разделението на властите", твърдят депутатите в искането си за 
отмяна на указа на Плевнелиев.  
24 Часа  
„В момента се мисли върху стандарт за строителството на социални жилища за ромите, 
съобщи вчера министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов."  
Телеграф  
„Черно море е на път да стане мъртво, алармират наши и чужди експерти. Скумрия вече няма, 
драстично намаляват запасите от цаца, карагьоз, кефал, лефер и паламуд, сочат данни на 
Института по океанология към БАН."  
Шести сме в света по смъртност  
Но пък сме 210-и по раждаемост, сочи доклад на ЦРУ  
Шести по смъртност в света това място ни отреди ЦРУ в годишния си доклад. По-висока 
смъртност от България има само в пет държави - Южна Африка, Украйна, Лесото, Чад и Гвинея 
Бисау. След нас се нареждат Афганистан, ЦАР и Сомалия. Сърбия е на 12-о място, Румъния - 
на 28-о, Гърция - на 34-о място, Македония - на 67-а позиция, и последна от нашите съседки е 
Турция на 163-о място от общо 226 държави в света. На последно място е Катар. За сметка на 
това страната ни е чак на 210-о място по раждаемост, сочат данните на ЦРУ от март 2014 
година. Това е почти дъното на класацията. В България има едва 8,92 раждания на 1000 души, 
а смъртните случаи са 14,3 на 1000. От съседните държави само в Гърция положението е по-
тежко. Южната съседка е 213-а по раждаемост. Изпреварват ни Македония (171), Румъния 
(206) и Сърбия на 208-о място. Първите 10 страни с най-висок показател на раждания очаквано 
са африкански или азиатски, като на първа позиция е Нигер - 46,12 на 1000 души.  
МВР отива на детектор на лъжата  
На детектор на лъжата ще бъдат подлагани служителите на МВР, за да се тества тяхната 
лоялност към системата. Това ще става на всеки шест месеца, а полицейските синдикати 
смятат мярката за абсолютно излишна и неефективна. Според Цветлин Йовчев обаче трябва 
да има гаранции, че служителите на МВР ще бъдат верни към институцията и законите.  
Мярката е излишна и ще отнеме години, категорични са полицейските синдикати  
На детектор на лъжата ще бъдат подлагани служителите на МВР, за да се тества тяхната 
лоялност към системата. Това ще става на всеки шест месеца, а според полицейските 
синдикати мярката ще бъде абсолютна излишна и неефективна.  
Закон отписва борчове на вечни длъжници  
Лилия Христовска  
Министерството на правосъдието готово с правила за частния фалит  
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За първи път у нас ще бъдат отписвани борчовете на вечните длъжници, които с години не 
могат да се издължат на кредиторите си.  
Това ще става по строго определен ред, описан в проект на Закон за защита при 
свръхзадълженост на физическите лица, по-известен като закон за частния фалит. В близките 
дни Министерството на правосъдието, подготвило проекта, ще го внесе за обсъждане в 
правителството, научи „Преса". Основният принцип, заложен в закона, е, че човек ще изплаща 
само дълговете, които реално може да погаси с имуществото и приходите си. Три години след 
молбата за фалит задълженията ще се отписват. Предвидена е специална процедура за 
освобождаване от нелечимите дългове.  
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Резюме: /КРОСС/ Наближава втората конференция на Кофас по управление на риска, която 
ще се проведе на 10.04.2014 г. в зала Сердика на хотел Шератон от 9:30ч.  
Събитието ще бъде разделено на три панела:  
В първия участие ще вземат Георги Ангелов - Главен икономист, „Отворено общество"; Жан-
Мари Деманж - Икономически съветник, Посолство на Франция в България; Грегор Силевич, 
Главен икономист за регион Централна и Източна Европа, Кофас; Ирена Тодорова - Д-р по 
политически науки, НБУ. Те ще обсъдят темата за политическа несигурност и преодоляването 
на рискове.  
 
Заглавие: Наближава втората конференция на Кофас по управление на риска  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Наближава втората конференция на Кофас по управление на риска, която ще 
се проведе на 10.04.2014 г. в зала Сердика на хотел Шератон от 9:30ч.  
Събитието ще бъде разделено на три панела:  
В първия участие ще вземат Георги Ангелов - Главен икономист, „Отворено общество"; Жан-
Мари Деманж - Икономически съветник, Посолство на Франция в България; Грегор Силевич, 
Главен икономист за регион Централна и Източна Европа, Кофас; Ирена Тодорова - Д-р по 
политически науки, НБУ. Те ще обсъдят темата за политическа несигурност и преодоляването 
на рискове.  
Във втория панел, озаглавен "Секторни политики и реформи" участие ще вземат: Красин 
Димитров - Заместник-министър на икономиката и енергетиката; Стефан Дьолае - Председател 
на УС, Френско-българска търговска камара; Борил Иванов -Председател на Българската 
асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС); Александър Потюх - Директор продажби 
на Промет Стийл за Централна и Източна Европа  
Третият панел носи името "Иновации и конкурентоспособност". Участници: Георги 
Брашнаров - Председател на Управителния съвет на БАСКОМ; Елена Маринова - Президент на 
Мусала софт; Ася Баева - Изпълнителен директор на Уникредит факторинг; Милена Виденова - 
Управител на Кофас България; Цветан Симеонов - Председател на БТПП  
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