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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
9.5.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 22 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 20 

Общо за деня 22 

 



 

 

5 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/5
/2

0
1
4

 

Телевизии и радиостанции 
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 09.05.2014  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 10  
Брой думи: 213  
 
 
Резюме: 720 млн. евро взимат малките фирми от ОП "Иновации и конкурентоспособност"  
Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като цяло най-бедните 
части на България с демографски проблеми и отлив на млади хора ще бъде стимулирано 
приоритетно по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. 
(ОПИК). Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на програмата. 
Според изготвената от икономическото министерство стратегия проектите в такива райони ще 
получават приоритетно финансиране и ще бъдат с предимство пред останалите.  
 
Заглавие: Бизнесът в планините с шанс за пари от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор: Кристиан КОСТУРКОВ  
Текст: 720 млн. евро взимат малките фирми от ОП "Иновации и конкурентоспособност"  
Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като цяло най-бедните 
части на България с демографски проблеми и отлив на млади хора ще бъде стимулирано 
приоритетно по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 г. (ОПИК). Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на 
програмата. Според изготвената от икономическото министерство стратегия проектите в 
такива райони ще получават приоритетно финансиране и ще бъдат с предимство пред 
останалите. Целта е така да се създадат нови предприятия, осигуряващи постоянна заетост, 
адекватно и подходящо образование спрямо нуждите на местния бизнес, което ще повиши 
стандарта на живот на населението. Сред основните цели на програмата е проектите да 
помогнат за развитието на нови и иновативни продукти и услуги, предлагани от съществуващи 
и нови предприятия. Над 720 млн. евро ще получат от ОПИК малките и средни предприятия у 
нас до 2020 г. За тях са предвидени 51% от общия ресурс на програмата, който е 1,414 млрд. 
евро. 85% от сумата ще дойде от ЕС, а останалите 15% - от държавния бюджет. За 
научноизследователска дейност и иновации са предвидени близо 21% от средствата по ОПИК, 
или над 295 млн. евро. С други 320 млн. евро ще бъдат финансирани проекти, които да 
намалят излъчваните вредни емисии в производствения процес.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 01.05.2014  
Източник: Форум Север, Русе  
Страница: 3  
Брой думи: 210  
 
 
Резюме: В рамките на кампания за представяне на финансовия план на оперативните 
програми през периода 2014 - 2020 г. Областният информационен център - Търговище проведе 
информационна среща в с. Крепча, община Опака. Експертите на центъра представиха пред 
участниците в нея детайли по индикативните бюджети на 7-те нови оперативни програми (ОП), 
чиято обща финансова рамка до 2020 година ще бъде над 15 млрд. лв. Приоритетни ще бъдат 
инвестициите в инфраструктурата, малките и средните предприятия, социалните дейности и 
пазарът на труда. Акцент в следващия програмен период ще бъдат инвестициите в 
създаването на електронно управление и правосъдие. Средствата за сближаване и регионално 
развитие също се намаляват, за да се увеличат парите за наука и иновации, за младежка 
мобилност и конкурентоспособност на икономиката. В следващите седем години тенденциите 
са да намалява пряката помощ в земеделието за сметка на диверсификацията на малките и 
младите фермери и на екологичните програми.  
 
Заглавие: Проекти за 2 милиона и половина лева са усвоени в община Опака  
Подзаглавие:  
Автор: Йордан МИНЧЕВ  
Текст: В рамките на кампания за представяне на финансовия план на оперативните програми 
през периода 2014 - 2020 г. Областният информационен център - Търговище проведе 
информационна среща в с. Крепча, община Опака. Експертите на центъра представиха пред 
участниците в нея детайли по индикативните бюджети на 7-те нови оперативни програми (ОП), 
чиято обща финансова рамка до 2020 година ще бъде над 15 млрд. лв. Приоритетни ще бъдат 
инвестициите в инфраструктурата, малките и средните предприятия, социалните дейности и 
пазарът на труда. Акцент в следващия програмен период ще бъдат инвестициите в 
създаването на електронно управление и правосъдие. Средствата за сближаване и регионално 
развитие също се намаляват, за да се увеличат парите за наука и иновации, за младежка 
мобилност и конкурентоспособност на икономиката. В следващите седем години тенденциите 
са да намалява пряката помощ в земеделието за сметка на диверсификацията на малките и 
младите фермери и на екологичните програми.  
В община Опака досега с европейски средства са реализирани 7 проекта на обща стойност 2 
478 858 лв., сочи Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България към 02.04.2014 г. По два са проектите на ОП "Административен 
капацитет" и ОП "Развитие на човешките ресурси" и по един - на ОП Регионално развитие", ОП 
"Околна среда" и ОП "Конкурентоспособност на българската икономика".  
01.05.2014 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 08.05.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Драгомир-Стойнев-Икономическият-растеж-показва-че-сме-
на-правилен-път_l.a_i.542858_at.1.html  
Брой думи: 287  
 
 
Резюме: Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за 
правилния път и новия тип политика, която води сегашното управление. Това заяви министърът 
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с представители на 
местния бизнес.  
Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки капитал и 
развитие на иновациите очерта министърът на икономиката и енергетиката във Враца.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Икономическият растеж показва, че сме на правилен път  
Подзаглавие: Създават реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс и инвестиции в 
човешки капитал  
Автор:  
Текст: Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за правилния 
път и новия тип политика, която води сегашното управление. Това заяви министърът на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с представители на 
местния бизнес.  
Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки капитал и 
развитие на иновациите очерта министърът на икономиката и енергетиката във Враца.  
„ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават 
да показват слабост и като опозиция. Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а 
не от дребни партийни игри”, така министър Стойнев отговори на Бойко Борисов, който по-рано 
коментира работата на правителството в сектор Енергетика.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене” ида не пречи на „Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви още Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, министър Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите.  
По думите на министъра тези направления са изключително важни и правителството е 
предприело конкретни стъпки за тяхното подпомагане.  
Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо развиващи се 
малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието и 
инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, са 
само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Драгомир-Стойнев-Икономическият-растеж-показва-че-сме-на-правилен-път_l.a_i.542858_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Драгомир-Стойнев-Икономическият-растеж-показва-че-сме-на-правилен-път_l.a_i.542858_at.1.html
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/08/1915997/dragomir-stoynev-ne-iskam-ot-
bivshiya-premier-da-si-priznava-greshkite-no-nastoyavam-da-meri-vnimatelno-dumite-si.html  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Враца. Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки 
капитал и развитие на иновациите очерта министърът на срещата. Отчетеният икономически 
растеж през последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която 
води сегашното управление, допълни Стойнев.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но 
настоявам да мери внимателно думите си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Враца. Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки 
капитал и развитие на иновациите очерта министърът на срещата. Отчетеният икономически 
растеж през последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която 
води сегашното управление, допълни Стойнев. „ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, 
и в енергетиката и за съжаление продължават да показват слабост и като опозиция. Тази 
държава има нужда от консенсус по важните теми, а не от дребни партийниигри”, посочи 
Стойнев по повод казаното по-рано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за работата на 
правителството в сектор „Енергетика”.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене” ида не пречи на „Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, Драгомир Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите. Тези направления са 
изключително важни и правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане, 
подчерта той. Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо 
развиващи се малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието 
и инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, 
са само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/08/1915997/dragomir-stoynev-ne-iskam-ot-bivshiya-premier-da-si-priznava-greshkite-no-nastoyavam-da-meri-vnimatelno-dumite-si.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/08/1915997/dragomir-stoynev-ne-iskam-ot-bivshiya-premier-da-si-priznava-greshkite-no-nastoyavam-da-meri-vnimatelno-dumite-si.html
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/./news/2014/05/08/1916042/tsvetan-tsvetanov-kam-biznesa-
imame-edin-ogromen-defitsit-lipsa-na-ekspertiza-i-nikakva-podgotovka-za-noviya-finansov-
programen-period.html  
Брой думи: 490  
 
 
Резюме: Бяла Слатина. Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния 
предизборен щаб Цветан Цветанов, кандидатите за евродепутати Андрей Ковачев, Владимир 
Уручев и Ева Паунова проведоха среща с бизнеса в Община Бяла Слатина, Oбласт Враца, 
съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Те бяха придружавани от народните представители от 
областта Тотю Младенов и Петя Аврамова.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов към бизнеса: Имаме един огромен дефицит, липса на 
експертиза и никаква подготовка за новия финансов програмен период  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бяла Слатина. Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния 
предизборен щаб Цветан Цветанов, кандидатите за евродепутати Андрей Ковачев, Владимир 
Уручев и Ева Паунова проведоха среща с бизнеса в Община Бяла Слатина, Oбласт Враца, 
съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Те бяха придружавани от народните представители от 
областта Тотю Младенов и Петя Аврамова.  
Цветан Цветанов призова присъстващите да направят правилния избор, да се възползват от 
най-свещеното си си конституционно право - да дадат своя вот за бъдещето на България. 
„Политиката и политическата стабилност е по-важна дори и от икономическата криза. Защото, 
когато има политическа стабилност се знае какви са прогнозите и какви са перспективите в 5-10 
годишен план. Ако всяка година се сменят правилата на играта, бизнесът ще се отдръпне и ще 
търси реализация някъде в Европа“, заяви Цветанов. Заместник - председателят на ГЕРБ 
подчерта, че партията винаги се е старала максимално да развива регионите в България, 
доказателство за това са приоритетите, заложени в управленската програма през 2013г. беше 
именно развитието на Северозапада. „Убеден съм, че при един нов мандат, това ще се случи. 
Томислав Дончев, който обича този регион и Владо Уручев, който е произлязъл от тук, както и 
останалите кадърни еврокандидати на ГЕРБ Андрей Ковачев и Ева Паунова - всички те ще 
бъдат силният глас на България е Европа!“, категоричен беше Цветанов.  
„Дали успяхме да се възползваме от европейската солидарност? Към края на мандата на 
Тройната коалиция през 2009г. средствата, които бяха договорени и изплатени по оперативните 
програми бяха под 1%. Това, което успяхме да направим по време на мандата на ГЕРБ, в 
условията на тежка икономическа криза в - същият процент на изплатени и договорени 
средства да бъде 34 %“, припомни Цветанов. По думите му голямата си част това е заслуга на 
водача на листата Томислав Дончев. Цветан Цветанов обясни, че в края на мандата на ГЕРБ 
са били договорени всички оставащи проекти, които е трябвало да бъдат изпълнени в стария 
финансов програмен период. „За голямо съжаление, това, което в момента имаме е един 
огромен дефицит, липса на експертиза и никаква подготовка за новия финансов програмен 
период, който стартира на 1 януари 2014 г.“, подчерта зам.-председателят на ГЕРБ. Цветанов 
посочи, че хората от бизнеса са тези, които също могат да се възползват от тези оперативни 
европейски пари. „По програмата „Конкурентоспособност“ имаше много фирми, които успяха 
да кандидатстват и да вземат безвъзмездни средства от Европейския съюз. Делян Добрев успя 
да оптимизира работата и действително да се договорят и подпишат договори за над 5-600 
млн.лв.“, обясни Цветан Цветанов. Той каза, че срещата е важна за него, защото смята, че е по-
добре да бъде проведен неформален разговори с всеки. „Вие сте хората, които могат да дават 
идеи, а ние сме тези, които да се вслушват в думите и да работим чрез диалог заедно. В 
момента популизмът е много по- голям, особено преди избори. Вие сте работодатели и знаете, 
че без работеща икономика и без печеливш бизнес няма как да се осигурят обещаваните от 
БСП работни места и увеличени заплати“, каза още Цветанов.  
 

http://www.focus-news.net/news/2014/05/08/1916042/tsvetan-tsvetanov-kam-biznesa-imame-edin-ogromen-defitsit-lipsa-na-ekspertiza-i-nikakva-podgotovka-za-noviya-finansov-programen-period.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/08/1916042/tsvetan-tsvetanov-kam-biznesa-imame-edin-ogromen-defitsit-lipsa-na-ekspertiza-i-nikakva-podgotovka-za-noviya-finansov-programen-period.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/08/1916042/tsvetan-tsvetanov-kam-biznesa-imame-edin-ogromen-defitsit-lipsa-na-ekspertiza-i-nikakva-podgotovka-za-noviya-finansov-programen-period.html
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/na-fokus/441/a/stoinev-podkrepia-iskaneto-aec-kozlodui-da-ne-plashta-
dividenti,171858/  
Брой думи: 387  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката ще подкрепи искането на 
ръководството на АЕЦ "Козлодуй" за преразглеждане на политиката на изплащане на дивидент 
на държавата.  
Като принципал на дружеството министерството ще направи всичко възможно това да се случи, 
стана ясно от изказване на икономическия министър Драгомир Стойнев, който днес провежда 
срещи с бизнеса във Враца, съобщи БТА.  
 
Заглавие: Стойнев подкрепя искането АЕЦ Козлодуй да не плаща дивиденти  
Подзаглавие: Средствата ще отидат за удължаване на срока на експлоатация на работещите 
реактори и за изпълнение на проекта за седми блок  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката ще подкрепи искането на ръководството 
на АЕЦ "Козлодуй" за преразглеждане на политиката на изплащане на дивидент на държавата.  
Като принципал на дружеството министерството ще направи всичко възможно това да се случи, 
стана ясно от изказване на икономическия министър Драгомир Стойнев, който днес провежда 
срещи с бизнеса във Враца, съобщи БТА.  
Още в края на февруари изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Генов съобщи, че 
ядрената централа внася 80% от печалбата си в държавната хазна под формата на дивидент. 
За да може да изпълнява проектите за удължаване на живота на двата блока, както и за 
изграждането на седми блок, тези плащания трябва да бъдат прекратени.  
Днес енергийният министър заяви, че основен приоритет е модернизацията на двата блока, 
така че политиката за изплащане на дивидент от АЕЦ "Козлодуй" ще се преразгледа. Той 
поясни, че средствата са необходими на атомната централа както за удължаване на срока на 
експлоатация на работещите реактори, така и за изпълнение на проекта за изграждане на 
седми блок.  
Драгомир Стойнев не се ангажира със срок за внасяне на предложение в Министерския съвет, 
като уточни, че това зависи от разчетите на ръководството на атомната централа за 
необходимите средства за модернизация, както и откога трябва да започне набирането им. Той 
допълни, че интензивните преговори с Westinghouse по проекта за изграждане на нова мощност 
в АЕЦ "Козлодуй" продължават, но преди да бъде напълно структуриран финансовият модел, 
няма да се правят никакви поръчки.  
Стойнев коментира и намерението на държавата да купи торовия завод "Химко". Той каза, че 
пари за придобиване на активите на предприятието са заделени - не само за закупуването им, 
но и за модернизация. И обясни, че в момента купуването на завода от държавата се бави, 
защото е заведено дело пред Софийския апелативен съд за това кой притежава активите на 
"Химко". Това не позволява на синдика на торовия завод да обяви втори търг. Той потвърди, че 
към завода има интерес както от държавата, така и от инвеститори.  
„Реиндустриализацията на страната не означава да вземем старо предприятие и да го вдигаме 
на крака - това е само част от програмата“, посочи министър Стойнев. Той допълни, че тя 
включва достъп за българския бизнес до финансов ресурс, създаване на квалифицирани кадри 
чрез дуалната система на обучение, използване на новата оперативна програма 
"Конкурентоспособност и иновации" и на Националния иновативен фонд с приоритет 
иновации, високи технологии и енергийна ефективност.  
 

http://investor.bg/na-fokus/441/a/stoinev-podkrepia-iskaneto-aec-kozlodui-da-ne-plashta-dividenti,171858/
http://investor.bg/na-fokus/441/a/stoinev-podkrepia-iskaneto-aec-kozlodui-da-ne-plashta-dividenti,171858/
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/kabinetat-ne-barza-da-ostavi-na-aets-kozlodui-pechalbata-y-
news219988.html  
Брой думи: 851  
 
 
Резюме: Правителството на Пламен Орешарски не бърза да вземе решение за освобождаване 
на АЕЦ "Козлодуй" от изплащане на дължимия на държавата дивидент от печалбата на 
ядрената централа, за да може със собствени средства дружеството да извърши програмата за 
модернизация на двата си реактора, така че те да работят след изтичане на експлоатационния 
живот на блоковете след 2017 и 2019 г.  
 
Заглавие: Кабинетът не бърза да остави на АЕЦ "Козлодуй" печалбата й  
Подзаглавие: Решението зависело от това кога ще трябват парите за модернизация на двата 
реактора и колко ще е сумата  
Автор:  
Текст: Правителството на Пламен Орешарски не бърза да вземе решение за освобождаване 
на АЕЦ "Козлодуй" от изплащане на дължимия на държавата дивидент от печалбата на 
ядрената централа, за да може със собствени средства дружеството да извърши програмата за 
модернизация на двата си реактора, така че те да работят след изтичане на експлоатационния 
живот на блоковете след 2017 и 2019 г.  
Това стана ясно от думите на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, 
който в четвъртък се срещна с бизнеса във Враца.  
"Нека да видим финалните разчети, които ще са им необходими именно за удължаването на V 
и VІ блок. На база тези разчети вече ще предприемем и ние нужната политика, така че да има 
осигурени средства за модернизацията", каза Стойнев относно внесеното от ядрения оператор 
искане да бъде освободен от плащането на 80 процента от печалбата си за 2013 г. като 
дивидент на държавата. Той допълни, че решението за дивидента зависи и от това кога трябва 
да започне набирането на сумата.  
През миналата година централата изкара печалба от 42 млн. лв., което значи, че трябва да 
внесе 33.6 млн. лв. в държавната хазна. Ръководството на централата обаче настоява да бъде 
освободена от плащане на дивидент до приключване на модернизацията на двата блока, която 
по груби оценки ще струва 400 млн. евро. Шефът на АЕЦ "Козлодуй" Иван Генов обаче разчита 
сумата да бъде намалена с провеждането на обществени поръчки за подмяна на оборудването 
през тази и следващите години. Той коментира пред Mediapool, че не може да се посочи срок, в 
който ще стане ясна крайната сума за удължаването живота на реакторите, което според 
предишни негови думи ще става паралелно с плановите ремонти на блоковете.  
Само за тази година например атомната централа трябва да направи планирани и забавени от 
предишните години инвестиции за 200 млн. лв., които ако се вземе дивидента за 2013 г., не е 
ясно дали ще се изпълнят, посочи Иван Генов.  
Вариант е с печалбата да се плащат заеми, за да няма дивидент "Ако не искаме централата да 
тегли заеми за модернизацията си, дивидентът не трябва да се пипа и цялата печалба трябва 
да се влага за удължаване на живота на реакторите", каза Генов пред Mediapool. По думите му 
друг вариант за заделяне на собствен финансов ресурс за тази програма е правителството да 
вземе решение с печалбата да се покриват плащанията на АЕЦ "Козлодуй" по държавно-
гарантирани нейни предишни заеми. Годишно 43-44 млн. лв. са вноските на ядрената централа 
по тези кредити, обясни шефът й.  
Думите му за неотложността на запазването на дивидента на АЕЦ "Козлодуй" се разминават с 
изчаквателната позиция, заета от Стойнев. Все пак министърът призова "не се притеснявайте". 
"Уверявам ви, средства ще има и V и VІ блок ще продължат да работят. За момента е 
приоритет номер 1 именно модернизацията на V и VІ блок; номер 2 освен "Южен поток" е и 
бъдещото изграждане на VІІ блок", каза министърът на икономиката и енергетиката.  
За строежа на новия реактор в АЕЦ "Козлодуй" по технологията АР-1000 на американската 
компания "Уестингхаус" той каза, че преговорите продължават и VІІ блок ще бъде изграден 
само при ясно структуриран финансов модел, преди това никакви поръчки няма да се правят.  
Поредни рекетьори пречели на държавата да вземе "Химко"  
Пари за придобиване на активите на торовия завод "Химко" от страна на "Българския енергиен 
холдинг" са заделени - не само за закупуването им, но и за модернизация, каза още по време 
на срещата с бизнеса министър Стойнев. Той посочи, че в момента купуването на завода от 

http://www.mediapool.bg/kabinetat-ne-barza-da-ostavi-na-aets-kozlodui-pechalbata-y-news219988.html
http://www.mediapool.bg/kabinetat-ne-barza-da-ostavi-na-aets-kozlodui-pechalbata-y-news219988.html
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държавата се бави, защото е заведено дело пред Софийския апелативен съд за това кой 
притежава активите на "Химко".  
"За съжаление, отново имаме поредните рекетьори, които са завели дело. Именно поради тази 
причина синдикът не може да обяви и втория търг, на който ние ще се явим и ще закупим 
"Химко", заяви Стойнев, игнорирайки собствените си думи, че за торовия завод има интерес и 
от други инвеститори.  
Реиндустриализацията на страната не означава да вземем старо предприятие и да го вдигаме 
на крака - това е само част от програмата, посочи още Стойнев. По думите му в изготвената 
правителствена програма за реиндустриализация е предвиден достъп за българския бизнес до 
финансов ресурс, създаване на квалифицирани кадри чрез дуалната система на обучение, 
използване на новата оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации" и на 
Националния иновативен фонд с приоритет иновации, високи технологии и енергийна 
ефективност.  
Борисов може да не си признава грешките, но да си мери думите. 
Министърът не пропусна да нападне предишните управляващи и обяви, че "ГЕРБ допуснаха 
много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават да показват 
слабост и като опозиция". "Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а не от 
дребни партийни игри”, коментира задочно думите на бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко 
Борисов в парламента относно енергийната правителствена политика.  
"Фактите са категорични - проектът "Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът "Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за "Белене” ида не пречи на „Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви още Стойнев.  
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16642343  
Брой думи: 383  
 
 
Резюме: Заради съмнения за нередности икономическото министерство проверява всички 
проекти за изобретения и нововъведения, финансирани по оперативна програма 
“Конкурентоспособност“.  
 
Заглавие: Икономическото министерство проверява проектите за “иновативни“ 
салфетки и бонбони  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заради съмнения за нередности икономическото министерство проверява всички 
проекти за изобретения и нововъведения, финансирани по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това обяви ресорният министър Драгомир Стойнев по време на 
заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм вчера. 
Със 176 милиона лева от програмата бяха финансирани 223 фирми с иновативни проекти. 
Сред продуктите, за чието разработване са дадени пари, има салфетки, хотелски брави, 
онлайн речник, луксозна кутия и дори сладкиши. Финансиране са получили още стойка за 
дъждобран и иновативна туристическа агенция. Фирмите са взели от 170 хиляди до над 2 
милиона лева за проект. За тези случаи съобщи неотдавна депутатът Николай Нанков от ГЕРБ. 
Той обясни, че някои от стоките могат и сега да се намерят на пазара, така че на практика не са 
имали право на финансиране. Имало и куриозни случаи, при които две фирми кандидатстват с 
един и същ проект, като накрая и двете са одобрени и взимат пари. Сериозни съмнения 
витаели и около самите фирми, част от които били свързани с чиновници, одобрили проектите, 
както и със сегашни и бивши депутати. 
"В момента се правят проверки на всички спечелили проекти. След като те приключат, ще стане 
ясно дали има нарушения или не", обясни Стойнев и добави, че не се притеснява за 
резултатите от ревизията. 
"Бихте ли ми казали с какво сегашните продукти се отличават от предишните?", запита 
риторично Стойнев след въпрос на депутата от ГЕРБ Павел Гуджеров. Според министъра, ако 
изобщо има притеснения, то те са за проекти от 2011 и 2012 г. На въпрос на "Сега" Стойнев не 
уточни по кои мерки от програмата са проблемните проекти, както и за колко пари са те. Само 
посочи, че в момента няма наложени санкции от Европейската комисия. "Има процедури, по 
които ние правим всичко възможно да ги изчистим, защото според нас има известни 
разминавания от европейската практика", заяви той. 
НАМЕРЕНИЯ 
Нов закон за привличането на чуждестранни инвестиции подготвя правителството, съобщи 
пред икономическата комисия Драгомир Стойнев. Целта била да се намали бюрокрацията, да 
се въведат по-гъвкави изисквания, така че да бъде постигната по-бърза реализация на 
проектите. Текстовете на закона са почти готови и той се съгласува с бизнеса. Освен с новия 
закон правителството работи за привличане на инвестиции и чрез запазване на 
предвидимостта - запазват се размерите на данъците и осигуровките, дългът не расте, 
страната е добре финансово, похвали се министърът пред депутатите.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16642343
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2014/05/08/news16648277.html  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: /КРОСС/ “Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за 
правилния път и новия тип политика, която води сегашното управление.“ Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с 
представители на местния бизнес.  
 
Заглавие: Стойнев: България има нужда от консенсус, а не от дребни партийни игри  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ “Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за 
правилния път и новия тип политика, която води сегашното управление.“ Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с 
представители на местния бизнес.  
«ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават 
да показват слабост и като опозиция. Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а 
не от дребни партийни игри“ - така министър Стойнев отговори на Бойко Борисов, който по-рано 
коментира работата на правителството в сектор Енергетика.  
«Фактите са категорични - проектът «Белене“ бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът «Южен поток“ бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за «Белене“ ида не пречи на «Южен поток“ и да ни остави да 
свършим работата“, заяви още Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, министър Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация.  
“Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, подготовка на човешки 
капитал и насърчаване на иновациите. Тези направления са изключително важни и 
правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане“, подчерта още министър 
Стойнев.  
Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо развиващи се 
малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието и 
инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, са 
само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 

http://novini.dir.bg/2014/05/08/news16648277.html
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=16648927  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Бившият премиер да си мери думите!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството.  
«Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки капитал и 
развитие на иновациите очерта министърът на срещата. Отчетеният икономически растеж през 
последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която води 
сегашното управление”, допълни Стойнев.  
«ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават 
да показват слабост и като опозиция. Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а 
не от дребни партийни игри”, посочи Стойнев по повод казаното по-рано от лидера на ГЕРБ 
Бойко Борисов за работата на правителството в сектор «Енергетика”.  
«Фактите са категорични - проектът «Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът «Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за «Белене” ида не пречи на «Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, Драгомир Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите. «Тези направления са 
изключително важни и правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане”, 
подчерта той.  
Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо развиващи се 
малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието и 
инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, са 
само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=16648927
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_706779704  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки капитал 
и развитие на иновациите очерта министърът на икономиката и енергетиката във Враца.  
Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за правилния път и 
новия тип политика, която води сегашното управление. Това заяви министърът на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с представители на местния бизнес.  
 
Заглавие: Растежът показва, че сме на правилен път, обяви Стойнев  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки капитал и 
развитие на иновациите очерта министърът на икономиката и енергетиката във Враца.  
Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за правилния път и 
новия тип политика, която води сегашното управление. Това заяви министърът на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с представители на местния бизнес.  
„ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават 
да показват слабост и като опозиция. Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а 
не от дребни партийни игри" - така министър Стойнев отговори на Бойко Борисов, който по-рано 
коментира работата на правителството в сектор Енергетика.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене" бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток" бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене" ида не пречи на „Южен поток" и да ни остави да 
свършим работата", заяви още Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, министър Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите. Тези направления са 
изключително важни и правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане, 
подчерта още министър Стойнев.  
Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо развиващи се 
малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието и 
инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, са 
само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
Автор: money.bg  
 

http://money.ibox.bg/news/id_706779704
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.money.ibox.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_349433389  
Брой думи: 396  
 
 
Резюме: Драгомир Стойнев отново увери, че проектът за съживяване на торовия завод „Химко" 
е в ход. „Пари за придобиване на активите завода са заделени - не само за закупуването им, но 
и за модернизация", каза министърът на работна среща с представители на бизнеса в 
областта, организирана от Търговско-промишлената палата във Враца. На нея присъстваха 
областният управител Венцислав Василев и кметът на общината Николай Иванов, съобщи БТВ.  
 
Заглавие: Рестартът на „Химко" е в ход, увери икономическият министър  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Драгомир Стойнев отново увери, че проектът за съживяване на торовия завод „Химко" е 
в ход. „Пари за придобиване на активите завода са заделени - не само за закупуването им, но и 
за модернизация", каза министърът на работна среща с представители на бизнеса в областта, 
организирана от Търговско-промишлената палата във Враца. На нея присъстваха областният 
управител Венцислав Василев и кметът на общината Николай Иванов, съобщи БТВ.  
Драгомир Стойнев посочи, че в момента купуването на завода от държавата се бави, защото е 
заведено дело пред Софийския апелативен съд за това кой притежава активите на „Химко". 
Това не позволява на синдика на торовия завод да обяви втори търг. Министърът потвърди, че 
към завода има интерес както от държавата, така и от инвеститори.  
Той призова местния бизнес да бъде по-активен и отбеляза, че в област Враца има сключени 
договори само за 26 проекта на стойност малко над 14 млн. лв. по вече изтичащата програма 
„Конкурентоспособност".  
Държавата е на път да се откаже от дивидента от АЕЦ „Козлодуй", за да бъде пренасочена 
цялата печалба на дружеството в модернизацията на Пети и Шести блок и изграждането на 
допълнителната мощност в Седми блок. Това стана ясно по време на посещението на 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев във Враца в четвъртък.  
„Трябва да се преразгледа политиката за изплащане на дивидент от АЕЦ „Козлодуй", защото 
основен приоритет е удължаване срока на експлоатация на двата действащи реактора", заяви 
Стойнев.  
В момента централата трябва да изплати дивидент 80% от печалбата на АЕЦ „Козлодуй" и 
ръководството на централата постави въпроса за освобождаване от това задължение, за да се 
осигурят средства от собствената му дейност за модернизация на двата 1000-мегаватови 
блока.  
Икономическият министър подкрепи искането и обеща като принципал на предприятието да 
направи всичко възможно за преразглеждане на политиката на изплащане на дивидент. „Тези 
средства са необходими на атомната централа както за удължаване на срока на експлоатация 
на работещите реактори, така и за изпълнение на проекта за изграждане на Седми блок", 
коментира Драгомир Стойнев.  
Министърът обаче не се ангажира със срок за внасяне на предложение в Министерския съвет, 
като уточни, че това зависи от разчетите на ръководството на АЕЦ за необходимите средства 
за модернизация, както и откога трябва да започне набирането им.  
Той допълни, че интензивните преговори с „Уестингхаус" по проекта за изграждане на нова 
мощност в АЕЦ „Козлодуй" продължават, но преди да бъде напълно структуриран финансовия 
му модел, никакви поръчки няма да се правят.  
Автор: money.bg  
 

http://money.ibox.bg/news/id_349433389
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_69704/AETS_Kozlodui_spira_da_plashta_divident_na_darjavata/  
Брой думи: 302  
 
 
Резюме: Държавата е на път да се откаже от дивидента от АЕЦ „Козлодуй”, за да бъде 
пренасочена цялата печалба на дружеството в модернизацията на V и VI блок и изграждането 
на допълнителната мощност в VII блок. Това стана ясно по време на посещението на 
министъра на енергетиката Драгомир Стойнев във Враца.  
„Трябва да се преразгледа политиката за изплащане на дивидент от АЕЦ „Козлодуй", защото 
основен приоритет е удължаване срока на експлоатация на двата действащи реактора”, заяви 
Стойнев.  
 
Заглавие: АЕЦ „Козлодуй” спира да плаща дивидент на държавата?  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Държавата е на път да се откаже от дивидента от АЕЦ „Козлодуй”, за да бъде 
пренасочена цялата печалба на дружеството в модернизацията на V и VI блок и изграждането 
на допълнителната мощност в VII блок. Това стана ясно по време на посещението на 
министъра на енергетиката Драгомир Стойнев във Враца.  
„Трябва да се преразгледа политиката за изплащане на дивидент от АЕЦ „Козлодуй", защото 
основен приоритет е удължаване срока на експлоатация на двата действащи реактора”, заяви 
Стойнев.  
В момента централата трябва да изплати дивидент 80% от печалбата на АЕЦ „Козлодуй” и 
ръководството на централата постави въпроса за освобождаване от това задължение, за да се 
осигурят средства от собствената му дейност за модернизация на двата 1000-мегаватови 
блока.  
Министърът заяви, че преговорите с „Уестингхаус" по проекта за изграждане на нова мощност в 
АЕЦ „Козлодуй" продължават, но преди да бъде напълно структуриран финансовия му модел, 
никакви поръчки няма да се правят.  
Драгомир Стойнев отново увери, че проектът за съживяване на торовия завод „Химко" е в ход. 
„Пари за придобиване на активите на завода са заделени - не само за закупуването им, но и за 
модернизация”, каза министърът пред bTV.  
Той посочи, че в момента купуването на завода от държавата се бави, защото е заведено дело 
пред Софийския апелативен съд за това кой притежава активите на „Химко". Това не позволява 
на синдика на торовия завод да обяви втори търг. Министърът потвърди, че към завода има 
интерес както от държавата, така и от инвеститори.  
„Реиндустриализацията на страната не означава само да вземем старо предприятие и да го 
вдигаме на крака - това е само част от програмата. Тя включва и достъп за българския бизнес 
до финансов ресурс, създаване на квалифицирани кадри чрез дуалната система на обучение, 
използване на новата оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации" и на 
Националния иновативен фонд с приоритет иновации, високи технологии и енергийна 
ефективност”, обясни Стойнев.  
 
  

http://www.frognews.bg/news_69704/AETS_Kozlodui_spira_da_plashta_divident_na_darjavata/
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/266322  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. „Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки 
капитал и развитие на иновациите очерта министърът на срещата. Отчетеният икономически 
растеж през последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която 
води сегашното управление”, допълни Стойнев.  
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: Бившият премиер да си мери думите!  
Подзаглавие: „Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а не от дребни 
партийни игри”, смята министърът  
Автор:  
Текст: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. „Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки 
капитал и развитие на иновациите очерта министърът на срещата. Отчетеният икономически 
растеж през последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която 
води сегашното управление”, допълни Стойнев.  
„ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават 
да показват слабост и като опозиция. Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а 
не от дребни партийни игри”, посочи Стойнев по повод казаното по-рано от лидера на ГЕРБ 
Бойко Борисов за работата на правителството в сектор „Енергетика”.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене” ида не пречи на „Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, Драгомир Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите. „Тези направления са 
изключително важни и правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане”, 
подчерта той.  
Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо развиващи се 
малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието и 
инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, са 
само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/266322
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4069643  
Брой думи: 682  
 
 
Резюме: Чакам с нетърпение да дойде денят, в който ще умра, за да се родя. Тази житейска 
сентенция е родена във Враца - столицата на Северозападна България. Най-бедният район в 
България и в целия Европейски съюз. Лирическият герой, изрекъл тези съкровени думи, иска да 
каже, че толкова му е писнало да живее в мизерия, безработица и безперспективност, че 
единственото му спасение е да умре. Именно тогава той ще се освободи от мъките си и ще се 
почувства като новороден.  
 
Заглавие: Северозападът трябва да умре  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чакам с нетърпение да дойде денят, в който ще умра, за да се родя. Тази житейска 
сентенция е родена във Враца - столицата на Северозападна България. Най-бедният район в 
България и в целия Европейски съюз. Лирическият герой, изрекъл тези съкровени думи, иска да 
каже, че толкова му е писнало да живее в мизерия, безработица и безперспективност, че 
единственото му спасение е да умре. Именно тогава той ще се освободи от мъките си и ще се 
почувства като новороден.  
А тези мъки за хората от региона продължават от 25 години. Веднага след 10 ноември 1989 г. 
цялата тежка индустрия се срина за часове. Стотици хора останаха без работа. Икономиката 
умря за миг, с което замря и животът. Първите сериозни емигрантски вълни бяха именно от 
Видин, Монтана и Враца, които наводниха Италия, Германия и Франция. София пое също една 
голяма част от людете на замиращия регион.  
През годините на няколко пъти беше поставян въпросът как може да се спаси тази част от 
България и Европа.  
Преди дни правителството "Орешарски" пусна за обществено обсъждане спешни мерки за 
съживяване на Северозападна България. Стратегията е именувана "прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции в Северозападния район 2014-2020 г.".  
В нея се дават насоки, в които да се развива икономиката на Враца, Видин, Монтана, Плевен и 
Ловеч. Конкретни финансови средства и разчети обаче не са посочени в документа.  
Една от идеите е фирми от региона да кандидатстват приоритетно за пари от новата програма 
"Иновации и конкурентоспособност". Това е било обсъждано в министерството на 
икономиката. Идеята е, ако една фирма успее да защити тезите си и проектите, по които ще 
работи, то от министерството да дадат повече точки при крайната оценка. Възможно е и 
общините също да помислят как да ги насърчат, но самите те не могат да кандидатстват по 
програмата за иновации, защото тя е само за бизнеса.  
Икономическото министерство все още работи по проектопрограма, която се очаква да бъде 
представена окончателно през лятото. Друг от вариантите предвижда фирмите от 
Северозападна България да участват с по-ниско съфинансиране в сравнение с останалите. 
Така например, ако в момента те трябва да участват в проекта си с 20% собствени пари, то 
съотношението може да бъде променено на 10 на сто, обясниха експерти от работната група.  
Стратегията на правителството включва и директна помощ от страна на държавата към 
фирмите от региона, за да могат те да станат конкурентоспособни.  
Хора от региона вече започнаха да се шегуват, че те отново ще станат Народна Република.  
Друга идея в стратегията е пускането на пилотен проект за създаване на "общинска земеделска 
кооперация" във Видин. Нещо, което навява на развития социализъм. Най-вероятно идеята е 
общината да отпусне средства за закупуване на машини, които да обработват общинска земя. 
За това ще бъдат наети хора, а продукцията ще носи печалба на кметството.  
Освен по програмата за иновации и конкурентоспособност сходни специализирани 
процедури за региона се предвиждат и по програмите за развитие на селските райони, за 
развитие на човешките ресурси, както и по програмата за морско дело и рибарство. В най-общо 
и схематично описаните мерки обаче няма финансови разчети. Очаква се те да бъдат 
направени евентуално до юни. Маркирани са обаче "ключови" проекти, които да дадат тласък 
на развитието на района. Такъв например е "Аутопарк-България" във Видин до Дунав-мост 2 - 
изграждане на интермодален терминал и индустриална зона за производство на автомобили. 
За Видин е записано и откриване на филиал на Университета Щутгарт. Плевен е включен с 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4069643
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"Интеруниверситетски кампус с технологичен парк" и с високотехнологичен онкоцентър и 
спортно-възстановителен комплекс към него.  
Във Враца се шегуват, че и тази стратегия ще излезе като фигурите до пещерата "Леденика", 
които вместо от фибростъкло се оказаха от стиропор. През 2012 г. община Враца стартира 
проект "Развитие на устойчив туризъм. Леденика - туризъм без сезони". Общият бюджет на 
проекта е 5 282 853,64 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна 
програма "Регионално развитие", съфинансирана от ЕФРР, е 4 289 254,53 лв., 756 927,27 е 
безвъзмездната финансова помощ по ОПРР, съфинансирана от държавния бюджет, а 
допълнителният собствен принос от община Враца е 236 671,84 лв. Всичко трябваше да е 
готово през лятото на 2013 г. Но не стана. Сега фигурите се люпят и умират. Като всичко в 
региона.  
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.segabg.com  
Връзка: http://www.segabg.com/article.php?id=697690  
Брой думи: 382  
 
 
Резюме: Заради съмнения за нередности икономическото министерство проверява всички 
проекти за изобретения и нововъведения, финансирани по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това обяви ресорният министър Драгомир Стойнев по време на 
заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм вчера.  
Със 176 милиона лева от програмата бяха финансирани 223 фирми с иновативни проекти. 
Сред продуктите, за чието разработване са дадени пари, има салфетки, хотелски брави, 
онлайн речник, луксозна кутия и дори сладкиши.  
 
Заглавие: Икономическото министерство проверява проектите за “иновативни“ 
салфетки и бонбони  
Подзаглавие: Министър Стойнев се притеснявал, но за мерки, изпълнявани през 2011 и 2012 
година  
Автор: Румяна Гочева  
Текст: Заради съмнения за нередности икономическото министерство проверява всички 
проекти за изобретения и нововъведения, финансирани по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това обяви ресорният министър Драгомир Стойнев по време на 
заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм вчера.  
Със 176 милиона лева от програмата бяха финансирани 223 фирми с иновативни проекти. 
Сред продуктите, за чието разработване са дадени пари, има салфетки, хотелски брави, 
онлайн речник, луксозна кутия и дори сладкиши. Финансиране са получили още стойка за 
дъждобран и иновативна туристическа агенция. Фирмите са взели от 170 хиляди до над 2 
милиона лева за проект. За тези случаи съобщи неотдавна депутатът Николай Нанков от ГЕРБ. 
Той обясни, че някои от стоките могат и сега да се намерят на пазара, така че на практика не са 
имали право на финансиране. Имало и куриозни случаи, при които две фирми кандидатстват с 
един и същ проект, като накрая и двете са одобрени и взимат пари. Сериозни съмнения 
витаели и около самите фирми, част от които били свързани с чиновници, одобрили проектите, 
както и със сегашни и бивши депутати.  
"В момента се правят проверки на всички спечелили проекти. След като те приключат, ще стане 
ясно дали има нарушения или не", обясни Стойнев и добави, че не се притеснява за 
резултатите от ревизията.  
"Бихте ли ми казали с какво сегашните продукти се отличават от предишните?", запита 
риторично Стойнев след въпрос на депутата от ГЕРБ Павел Гуджеров. Според министъра, ако 
изобщо има притеснения, то те са за проекти от 2011 и 2012 г. На въпрос на "Сега" Стойнев не 
уточни по кои мерки от програмата са проблемните проекти, както и за колко пари са те. Само 
посочи, че в момента няма наложени санкции от Европейската комисия. "Има процедури, по 
които ние правим всичко възможно да ги изчистим, защото според нас има известни 
разминавания от европейската практика", заяви той.  
НАМЕРЕНИЯ  
Нов закон за привличането на чуждестранни инвестиции подготвя правителството, съобщи 
пред икономическата комисия Драгомир Стойнев. Целта била да се намали бюрокрацията, да 
се въведат по-гъвкави изисквания, така че да бъде постигната по-бърза реализация на 
проектите. Текстовете на закона са почти готови и той се съгласува с бизнеса. Освен с новия 
закон правителството работи за привличане на инвестиции и чрез запазване на 
предвидимостта - запазват се размерите на данъците и осигуровките, дългът не расте, 
страната е добре финансово, похвали се министърът пред депутатите.  
 

http://www.segabg.com/article.php?id=697690
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/581476/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2
-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-
%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-
%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-
%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството.  
 
Заглавие: Стойнев: Борисов да мери внимателно думите си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството.  
Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки капитал и 
развитие на иновациите очерта министърът на срещата. Отчетеният икономически растеж през 
последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която води 
сегашното управление, допълни Стойнев. „ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в 
енергетиката и за съжаление продължават да показват слабост и като опозиция. Тази държава 
има нужда от консенсус по важните теми, а не от дребни партийни игри”, посочи Стойнев по 
повод казаното по-рано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за работата на правителството в 
сектор „Енергетика”.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене” ида не пречи на „Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, Драгомир Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите. Тези направления са 
изключително важни и правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане, 
подчерта той. Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо 
развиващи се малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието 
и инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, 
са само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/581476/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/581476/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/581476/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/581476/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8
http://news.data.bg/2/bulgaria/581476/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/199076-стойнев-борисов-да-мери-внимателно-думите-си.html  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката  
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството.  
 
Заглавие: Стойнев: Борисов да мери внимателно думите си  
Подзаглавие: ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление 
продължават да показват слабост и като опозиция, заяви министърът  
Автор:  
Текст: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката  
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството.  
Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки капитал и 
развитие на иновациите очерта министърът на срещата. Отчетеният икономически растеж през 
последните месеци е показателен за правилния път и новия тип политика, която води 
сегашното управление, допълни Стойнев. „ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в 
енергетиката и за съжаление продължават да показват слабост и като опозиция. Тази държава 
има нужда от консенсус по важните теми, а не от дребни партийни игри”, посочи Стойнев по 
повод казаното по-рано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за работата на правителството в 
сектор „Енергетика”.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене” ида не пречи на „Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, Драгомир Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите. Тези направления са 
изключително важни и правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане, 
подчерта той. Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо 
развиващи се малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието 
и инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, 
са само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 
  

http://www.novini.bg/news/199076-стойнев-борисов-да-мери-внимателно-думите-си.html
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-08&article=491098  
Брой думи: 161  
 
 
Резюме: България се намира в много благоприятна позиция по отношение на газопровода 
"Южен поток".  
Проектът е важен за страната ни, но не само за нея, а и за цяла Европа и ние трябва да се 
възползваме от този факт. Това заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Той 
отново подчерта, че правителството няма да похарчи нито една стотинка за газопровода, но 
той ще създаде хиляди работни места и ползи за бизнеса.  
 
Заглавие: Стойнев: В добра позиция сме за “Южен поток”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България се намира в много благоприятна позиция по отношение на газопровода "Южен 
поток".  
Проектът е важен за страната ни, но не само за нея, а и за цяла Европа и ние трябва да се 
възползваме от този факт. Това заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Той 
отново подчерта, че правителството няма да похарчи нито една стотинка за газопровода, но 
той ще създаде хиляди работни места и ползи за бизнеса.  
Стойнев припомни, че през юни ще започне изграждането на морския участък от "Южен поток", 
който ще ни даде диверсификация на маршрутите и по-сигурни доставки на газ на по-добра 
цена.  
Нов закон ще стимулира ръста на чуждите инвестиции, заяви още Стойнев. Текстовете са почти 
готови и се съгласуват с бизнеса. Новата нормативна уредба ще намали бюрокрацията, ще 
въведе по-гъвкави изисквания и така ще се ускори реализацията на проектите.  
Стойнев съобщи още, че са започнали проверки на проекти, финансирани по ОП 
"Конкурентоспособност" през 2011 и 2012 г., заради съмнения за известно разминаване с 
европейските правила.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-05-08&article=491098
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353  
Брой думи: 631  
 
 
Резюме: LAUNCHub финансира нови шест компании с над 400 хил. евро, съобщиха от фонда.  
Новите попълнения бяха избрани по време на пролетната му селекция в първите месеци на 
2014 г. Така портфейлът вече включва 41 компании, а инвестираният капитал в тях - над 3 млн. 
евро. Общо финансираните от него основатели и съоснователи в тези компании пък са 120 
души, допълват от екипа на LAUNCHub в свое съобщение.  
 
Заглавие: Областен информационен център - Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  
LAUNCHub финансира нови шест компании с над 400 хил. евро, съобщиха от фонда.  
Новите попълнения бяха избрани по време на пролетната му селекция в първите месеци на 
2014 г. Така портфейлът вече включва 41 компании, а инвестираният капитал в тях - над 3 млн. 
евро. Общо финансираните от него основатели и съоснователи в тези компании пък са 120 
души, допълват от екипа на LAUNCHub в свое съобщение.  
Новите шест...  
попълнения на фонда следват стратегията му да са с дигитален фокус. Както поясняват от 
самия фонд, "решенията и продуктите на новоприсъединилите се компании покриват 
тенденции и отговарят на проблеми в съвременния динамичен технологичен свят". Така 
например Enolyse помага на винарите да следят еноложките процеси в производството на вино, 
а AdTapsy предлага решение за увеличаване на ефективността и приходите от онлайн 
рекламни кампании. Clusterize пък ще агрегира поканите ви за събития от Facebook и Google +, 
ще ги категоризира автоматично и според това "с кого обичате да прекарвате времето си" ще ви 
препоръчва на кое от събитията да отидете. CM2W е платформа, която иска да предложи 
лесен начин за дистанционен мониторинг и контрол на различни устройствата онлайн в реално 
време. Style Jukebox пък ще съхранява музиката ви, но ще ви помогне и да я слушате от 
различни устройства както онлайн, така и офлайн. А последният проект от новата шестица - 
Zeduki, цели да предложи възможност за онлайн образование, като помогне на потребителите 
да си намерят учител, който могат да ангажират и хоноруват директно онлайн.  
...и постигнатото дотук  
Следващата процедура по селекция на нови проекти на фонда ще стартира на 12 май. До 
момента той е инвестирал над 3 млн. евро в проектите си от общо 9-те млн. евро капитал, 
които екипът на LAUNCHub управлява от бюджета на евроинициатива JEREMIE.  
До момента компаниите на фонда пък са привлекли допълнително външно финансиране от 
още толкова - над 3 млн. евро, включително две по-големи финансирания от т.нар. Серия А на 
Flipps и Storpool.  
Flipps привлече допълнителни 2.4 млн. долара от инвестиционната компания Earlybird Venture 
Capital и съществуващи инвеститори, в това число инвеститорът от Силициевата долина Тим 
Дрейпър и LAUNCHub. Компанията има приложението за прехвърляне на съдържание от 
телефона на телевизора. С този ресурс тя ще продължи разрастването си в САЩ и Европа и 
обогатяването на библиотеката си. До момента приложението, разработено от екипа на 
българската компания "Бианор", вече е свалено над 10 млн. пъти. То позволява на потребителя 
без допълнителни устройства като декодери да гледа интересен филм или предаване, които е 
подбрал на телефона си и чрез интернет е прехвърлил на "умния" си телевизор. Патентованата 
технология на Flipps разпознава мигновено над 250 млн. интернет свързани телевизора по 
света и е съвместима с повече от 5000 модела на производители, поясняват от компанията.  
"Flipps преобръща една цяла индустрия с главата надолу", коментира един от инвеститорите в 
проекта - Тим Дрейпър, цитиран в официалното съобщение на компанията.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/173638276090353
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"Гледането на качествено съдържание на телевизора е станало ненужно объркващо поради 
необходимостта от скъпи хардуерни устройства и сложни дистанционни управления. Хората 
трябва да могат просто да се отпуснат и да гледат каквото и когато искат, без да им е 
необходима диплома за инженер", споделя и Коста Йорданов, главен изпълнителен директор 
на Flipps, в съобщението на компанията. "С Flipps намерихме лесен и универсален начин да 
превърнем смартфона в магическа пръчица, прожектираща забавление на големия екран", 
допълва той.  
Втората млада компания от портфейла на LAUNCHub, която се сдоби с по-сериозно 
финансиране, е Storpool. Тя разработва система за по-оптималното съхранение на данни. 
Колко точно е самото финансиране не бе обявено официално, но неофициално се коментира 
седемцифрена сума. То е осигурено от българската "ИТ уеб", зад която стои една от 
бързоразвиващите се хостинг компании - Siteground. Последната е основана през 2004 г. от 
няколко български предприемача и поддържа над 250 000 домейна в цял свят чрез дейта 
центровете си в САЩ, Холандия и Сингапур.  
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.pik.bg  
Връзка: http://pik.bg/министър-стойнев-бившият-премиер-да-мери-внимателно-приказките-си-
news177550.html  
Брой думи: 305  
 
 
Резюме: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки 
капитал и развитие на иновациите очерта министърът на срещата.  
 
Заглавие: Министър Стойнев: Бившият премиер да мери внимателно приказките си  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Не искам от бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери 
внимателно думите си. Това заяви във Враца министърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев на среща с представители на местния бизнес, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. Реиндустриализация чрез достъп до финансов ресурс, инвестиции в човешки 
капитал и развитие на иновациите очерта министърът на срещата.  
Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за правилния път и 
новия тип политика, която води сегашното управление, допълни Стойнев. „ГЕРБ допуснаха 
много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават да показват 
слабост и като опозиция. Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а не от 
дребни партийни игри”, посочи Стойнев по повод казаното по-рано от лидера на ГЕРБ Бойко 
Борисов за работата на правителството в сектор „Енергетика”.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене” бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток” бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене” ида не пречи на „Южен поток” и да ни остави да 
свършим работата”, заяви Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, Драгомир Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация. Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, 
подготовка на човешки капитал и насърчаване на иновациите. Тези направления са 
изключително важни и правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане, 
подчерта той.  
Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо развиващи се 
малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието и 
инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, са 
само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  
 

http://pik.bg/министър-стойнев-бившият-премиер-да-мери-внимателно-приказките-си-news177550.html
http://pik.bg/министър-стойнев-бившият-премиер-да-мери-внимателно-приказките-си-news177550.html
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Дата: 08.05.2014  
Източник: www.cross.bg  
Връзка: http://www.cross.bg/stoiinev-ministur-borisov-1409294.html  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: /КРОСС/ "Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за 
правилния път и новия тип политика, която води сегашното управление." Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с 
представители на местния бизнес.  
 
Заглавие: Стойнев: България има нужда от консенсус, а не от дребни партийни игри  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ "Отчетеният икономически растеж през последните месеци е показателен за 
правилния път и новия тип политика, която води сегашното управление." Това заяви 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във Враца на среща с 
представители на местния бизнес.  
„ГЕРБ допуснаха много грешки и в икономиката, и в енергетиката и за съжаление продължават 
да показват слабост и като опозиция. Тази държава има нужда от консенсус по важните теми, а 
не от дребни партийни игри" - така министър Стойнев отговори на Бойко Борисов, който по-рано 
коментира работата на правителството в сектор Енергетика.  
„Фактите са категорични - проектът „Белене" бе спрян по време на управлението на Борисов, 
проектът „Южен поток" бе забавен пак по време на управлението на Борисов. Не искам от 
бившия премиер да си признава грешките, но настоявам да мери внимателно думите си, за да 
не вреди на България в арбитража за „Белене" ида не пречи на „Южен поток" и да ни остави да 
свършим работата", заяви още Стойнев.  
Като механизъм за устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия, министър Стойнев посочи разработваната национална програма 
за реиндустриализация.  
"Тя е базирана на три основни стълба: достъп до финансов ресурс, подготовка на човешки 
капитал и насърчаване на иновациите. Тези направления са изключително важни и 
правителството предприе конкретни стъпки за тяхното подпомагане", подчерта още министър 
Стойнев.  
Реформите в Българската банка за развитие за отпускане на кредити за бързо развиващи се 
малки и средни предприятия, въвеждането на дуалната система в образованието и 
инструментите на новата оперативна програма, както и Националният иновационен фонд, са 
само част от мерките в подкрепа на индустриализацията на страната ни, като двигател за 
българската икономика.  

http://www.cross.bg/stoiinev-ministur-borisov-1409294.html

