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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
2.05.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 11 

 вестници, от които: 5 

 - национални 2 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 6 

Общо за деня 11 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 01.05.2013  
Източник: в. 168 часа  
Страница: 11  
Брой думи: 132  
 
 
Резюме: Икономическото министерство търси фирма за куриерски услуги за Главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност", както и за реклама на туризма. Цената, която 
ще плати, е близо 200 хиляди лв. Освен това ведомството дава 50 хиляди лв. за организиране 
на участието им в 10-тото Международно туристическо изложение "Културен туризъм". То ще се 
проведе между 18 и 20 април 2013 г. във Велико Търново. Защо е необходима фирма, а не 
могат да го свършат чиновниците от министерството, не е ясно. Министерството на финансите 
пък дава 600 хиляди лв. за проучване на добри практики от присъединяването към Виенската 
конвенция, която е подписана през далечната 1974 г. финансите се интересуват от фирма, 
която да им организира семинар по представяне и дискутиране на европейския опит, 
актуализиране и адаптиране на националното законодателство и провеждане на обучение за 
експертите.  
 
Заглавие: Икономическото ведомство се загрижи за куриерските услуги  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Икономическото министерство търси фирма за куриерски услуги за Главна дирекция 
"Европейски фондове за конкурентоспособност", както и за реклама на туризма. Цената, която 
ще плати, е близо 200 хиляди лв. Освен това ведомството дава 50 хиляди лв. за организиране 
на участието им в 10-тото Международно туристическо изложение "Културен туризъм". То ще се 
проведе между 18 и 20 април 2013 г. във Велико Търново. Защо е необходима фирма, а не 
могат да го свършат чиновниците от министерството, не е ясно. Министерството на финансите 
пък дава 600 хиляди лв. за проучване на добри практики от присъединяването към Виенската 
конвенция, която е подписана през далечната 1974 г. финансите се интересуват от фирма, 
която да им организира семинар по представяне и дискутиране на европейския опит, 
актуализиране и адаптиране на националното законодателство и провеждане на обучение за 
експертите.  
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Дата: 02.05.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 13  
Брой думи: 1257  
 
 
Резюме: Хората не се вълнуват от скандалите, а питат как ще повишим доходите им  
 
Заглавие: Делян Добрев: Проверки на ЕРП-тата всяка година водач на листите ако ГЕРБ 
спечели втори мандат  
Подзаглавие:  
Автор: Даринка ИЛИЕВА  
Текст: Хората не се вълнуват от скандалите, а питат как ще повишим доходите им  
- Г-н Добрев, правителството на ГЕРБ подаде оставка заради протестите за високите сметки за 
ток. Може ли те да бъдат намалени още и какво предвижда програмата ви?  
- ДКЕВР намали цената на еленергията от 1 април с близо 8%. Проблемът със сметките за ток 
обаче се получи поради недостатъчния контрол от регулатора, Агенцията за държавна 
финансова инспекция, Сметната палата, които нямат задължение да проверяват ЕРП-тата. 
Затова са нужни законодателни промени. Планираме да задължим контролните органи да 
проверяват ежегодно всички участници във формирането на крайната цена на тока. Но чудеса 
не може да се очакват. Намалението от април стана възможно благодарение на свалянето на 
цената на газа с 22%. Това рефлектира положително върху цената на енергията от централите, 
които ползват газ, и позволи намаляването и на цената на тока. Истинският ефект за хората 
обаче ще дойде само с изпълението на проекти за енергийна ефективност. Затова в следващия 
мандат планираме освен еврофондовете, които ще дават 75% безвъзмездна помощ, 
държавата да създаде фонд, който да финансира останалите 25%. За семейства с ниски 
доходи помощта ще бъде 100%.  
- Освен проверките на ЕРП-тата какви други законодателни промени предвиждате?  
- Трябва да се довърши либерализацията на пазара. Регулаторът се забави с приемането на 
наредбите за ценообразуването, за което и бившият шеф на ДКЕВР Ангел Семерджиев подаде 
оставка. Сега се избира клирингова къща, която да осъществява сетълмента на сделките. 
Либерализацията ще премахне монопола на ЕРП-тата.  
- И хората ще избират сами доставчиците си на ток?  
- Да. Освен това за сметка на ЕРП-тата ще се подменят старите електромери, които може да се 
манипулират, с нови уреди с дистанционно отчитане. Това ще спре манипулациите и ще даде 
възможност хората лесно да прехвърлят сметките си от един доставчик на друг.  
- Кога реално ще се случи това?  
- От следващия отоплителен сезон.  
- Не е ли парадокс, че хората не могат да си плащат сметките, а производството на ток е 
ограничено?  
- Консумацията на ел. енергия е на рекордно ниски стойности. Причината, от една страна, е 
топлото време и подобрената енергийна ефективност в производството. Потребяваме 5 пъти 
повече енергия от средното в ЕС и дори при сериозен ръст на икономиката потреблението 
няма да се увеличи съществено. Затова е много странна позицията на БСП. че ако спечелят 
изборите, ще рестартират АЕЦ "Белене". Ние не само не можем да си позволим този проект, но 
той е ненужен като допълнителна мощност на държавата. АЕЦ "Белене" ще струва 20 млрд. 
лева, или 4 пъти повече от външния дълг на страната.  
Проблемът с ниския товар може да се реши лесно с намаляване на таксата за пренос при износ 
на ел. енергия. Политиката на служебното правителство за увеличаване цената на въглищата 
заради ниския добив е неправилна. Вярно е, че в бизнес плана на мини "Марица-изток" са 
заложени 32 млн. т, но заради ниската консумация ще произведат 22 млн. т. Затова първо 
трябва да се потърси възможност за увеличение на добива. С намаляването на таксата ще се 
натоварят тецовете, а те ще натоварят мините. Резервен вариант е свиването на разходите в 
съответствие с намаления добив. Най-лесното е със заповед на министъра да се увеличи 
цената на въглищата, но това ще окаже влияние върху крайната цена на енергията от тецовете.  
- Кое тогава е правилното решение?  
- Министърът на икономиката трябва да издаде заповед за намаляване или премахване на 
таксата за пренос.  
Сега износът клони към 0, тази 0, умножена по 35 лв., дава краен резултат 0. Ако изнасяме 
1500 мегавата по 0 лв. пренос, крайният резултат пак е 0. Така че държавните дружества в 
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енергетиката няма да бъдат ощетени. Тези 1500 мегавата износ ще натоварят централите в 
Маришкия басейн, това ще се отрази в повече заявки към мините и ще се избегне поскъпването 
на въглищата.  
- По искане на премиера Марин Райков Брюксел прави пълен одит на енергетиката. Какво 
очаквате от проверката?  
- Очаквам да покаже, че в микса за регулирания пазар влизат скъпи централи, към които 
нямаме задължения за изкупуване на ел. енергия. Странно е защо те фигурират в микса. 
Новият регулатор трябва да преразгледа това решение.  
- БСП ви обвинява, че сте задушили бизнеса и през мандата ви са закрити 450 хил. работни 
места.  
- Сега безработните са 450 000. През 2009 г. бяха 250 000, така че допълнителната 
безработица за мандата е 200 000 души. Тя наистина е проблем и в управленската си програма 
казваме как ще се справим с нея. Не с обещания за стотици хиляди работни места като БСП, 
защото държавата и партиите не разкриват работните места. Те се създават от бизнеса. 
Стимулирането на бизнеса, привличането на външни инвеститори и повече инвестиции в 
инфраструктурата ще намалят безработицата. Смятаме, че можем да привличаме по 5 млрд. 
лв. външни инвестиции в производството. В новата оперативна програма 
"Конкурентоспособност" са предвидени и 3 млрд. лв. за малкия и средния бизнес. Ще 
подкрепим всички износители, защото тези предприятия имат потенциал да увеличат растежа 
на страната.  
- А как ще привлечете тези инвестиции?  
- Ще продължим да организираме международни форуми в световни инвестиционни 
дестинации, които стартирахме през 2012 г. Организирахме такива в САЩ, Великобритания, 
Германия, Франция, Индия, Китай, Япония, Корея и др. Тази политика, която правим със 
световни медийни партньори като "Файненшъл таймс" "Уолстрийт Джърнал" и др., вече работи. 
Участниците обикновено са между 200 и 300 компании и повечето не знаят нищо за България. 
Форумите дават резултати - например с инвестициите от Китай в заводи за автобуси, които ще 
се реализират тази година. Става въпрос за 3 завода - в Брезник, Дупница и Ловеч. Подписан е 
и сертификатът за инвеститор клас А с немската компания ВНТС - световен лидер в 
производството на климатици за автомобили. От 1 г. работим по този проект. Компанията 
започва изграждане на завод в индустриалната зона в Божурище за производство на климатици 
и централни панели за автомобили. Само в първия етап на проекта ще се разкрият 300 работни 
места. В заводите за сглобяване на автобуси също ще бъдат наети стотици.  
- Предполагам, че най-често хората ви питат как ще повишите доходите им. Какво им 
отговаряте?  
- Доходите може да се повишат само с инвестиции вътрешни в малките и средните 
предприятия и външни. През 2012 г. подписахме договори за безвъзмездна помощ за дребния и 
средния бизнес за над 800 млн. лв. Проектите ще се изпълняват тази година и ще разкрият 
хиляди работни места.  
- Притеснявате ли се, че и за вас може да се появи някой телефонен разговор, както за 
екелремиера Борисов?  
- Не, защото няма какво да бъде чуто.  
- Как ще коментирате твърденията на бившия ви колега Мирослав Найденов и обвиненията, 
които той и Емил Димитров отправят към Цветан Цветанов...  
- Мирослав Найденов каза лъжа, че сме си говорили на групички преди заседанията на МС как 
сме подслушвани. Не съм виждал никога за тези 2 г. колегите да се делят на групички.  
- Бившият депутат Иван Петров от Хасково обаче също твърди, че и депутатите са били 
подслушвани.  
- Има компетентни органи, които ще установят фактите.  
- Готови ли сте за още удари под кръста?  
- Жалко е, че тази предизборна кампания може би повече от всяка друга мина под знака на 
компроматите. Хората не чуха платформите на партиите и идеите им за управление. Само 
ГЕРБ прави кампания със съревнование на идеи, а не с компромати. Явно колегите нямат идеи 
и затова разчитат на второто. Сигурен съм обаче, че това няма да им помогне.  
- А как ще се отразят тези скандали на вота?  
- Изборите ще покажат, но всекидневните ми срещи с хората сочат, че те не се вълнуват от 
скандалите, а искат да знаят какво ще направи ГЕРБ, за да намали безработицата и да повиши 
доходите.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 1,2  
Брой думи: 557  
 
 
Резюме: Първа копка на завод за производство на блокове от аериран автоклавиран бетон бе 
направена вчера на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.  
 
Заглавие: Бизнес събитие №1 в Югозапада: Водачът на листата на ПП ЛИДЕР Владимир 
Владимиров направи първа копка на завод за производство на строителни елементи за 
7,8 млн. лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първа копка на завод за производство на блокове от аериран автоклавиран бетон бе 
направена вчера на площадката на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.  
"Една от основните цели, която си поставяме в ПП ЛИДЕР, е да съживим България. Това 
означава да развием икономиката и да създаваме нови работни места, за да могат българите 
да останат да работят в България и да имат място в своята родина. Това е инициатива, с която 
ние съвсем нагледно показваме, че с развитието на дейността на големите фирми се създават 
условия за развитие и на малки и средни предприятия", каза зам. изпълнителният директор и 
водач на листата на формацията Владимир Владимиров. Предстои изграждането и на 
оранжерия, която ще заеме 17 дка площ, обясни Владимир Владимиров преди ритуалната 
копка и чупенето на бутилка шампанско в кофата на багера.  
След няколко месеца започва и изграждането на сероочистваща инсталация на 3-ти блок. 
"Строителството на завода трябва да завършим до края на август, сероочистките - до края на 
декември, а на оранжериите - до средата на 2014 година. Всичко това предоставя 
възможността за участие на фирми от региона с доставка на инертни материали и в 
строителството на самото съоръжение, така че даваме една добра перспектива на част от 
хората в Кюстендилски регион", каза Владимиров.  
Оборудването на бъдещия завод за производство на строителни елементи е финансирано по 
проект "Намаляване на негативното влияние върху околната среда чрез влагане на част от 
отпадъчните продукти в ново зелено производство, финансиран по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013", 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Стойността на проекта е 7 839 108 лв., 50 % от които са безвъзмездна финансова помощ от ЕС, 
а останалите 50 % да собствени средства на централата.  
"Заводът ще се разположи на територия от 17 дка, 6 от които ще бъдат заети от 
производствени халета, битова част, складове, командни пултове. Прогнозната стойност за 
изграждането на завода е около 8 000 000 лв., което ще бъде финансирано от ТЕЦ "Бобов дол". 
Общата цел на проекта е да повиши ефективността на предприятието и да помогне 
извършването на необходими структурни промени с оглед намаляването на негативното 
влияние на текущата производствена дейност върху околната среда", каза още зам. 
изпълнителният директор на дружеството.  
Производство на строителните елементи ще бъде от пепелта, отделяща се при производството 
на еленергия, гипса, който се отделя от сероочистващите инсталации, а добавката ще бъде на 
цимент, алуминиева паста и хидратна вар. "Най-голямото количество, което ще се използва, е 
пепелината, която в момента се отделя в сгуроотвал Каменик. С това ние ще намалим 
отделените отпадъци в района, които трябва да се складират в депото в Каменик, и ще 
произведем нещо, което ще е действащо в реалната икономика", допълни първият в листата на 
ЛИДЕР. Той заяви убеденост, че работещите в централата, голяма част от които ще участват в 
строителството, ще покажат, че могат да произвеждат не само електрическа енергия, а и други 
неща, нужни на българската икономика.  
Проектът, чието изпълнение стартира, предвижда разкриване на 20 нови работни места. При 
пълно натоварване производственият капацитет на завода ще е 150 000 куб. м блокове от 
аериран автоклавиран бетон.  
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На дългоочакваното събитие присъстваха кандидат-депутатите на ЛИДЕР от 10-и кюстендилски 
многомандатен избирателен район Емил Христов, Керка Златева Стоян Стоилов, Николай 
Вуковски, Васил Лазов и Румяна Шангалова и стотина работници и служители в централата. По 
стар български обичай за здраве присъстващите бяха почерпени с пита и мед.  
27.04.2013  
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Дата: 27.04.2013  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 17  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че е провеждал разговор с бившия 
земеделски министър Мирослав Найденов, отговарящ най-общо на изнесените по-рано днес 
скандални записи. Той обаче подчерта, че т.нар. СРС-та не са дело на служители на МВР, а на 
паралелно действаща структура. Борисов коментира с уточнението, че на този етап не желае 
да слуша записите и да се интересува от тяхната автентичност. “Направени са не от служители 
на МВР, а от определена структура, действаща в държавата. Най-страшното е, че са 
подслушвани прокурори, което създава предпоставки за дестабилизиране на държавата", каза 
Борисов по време на посещението си в Пловдив. Той предположи, че записите са направени в 
Бояна.  
 
Заглавие: Бойко за новото СРС: Подслушвали са ме в Бояна, искам записът да стигне до 
Цацаров!  
Подзаглавие: Със записи и флашки нищо не може да се направи, автор е Станишев и 
обкръжението му, заяви бившият премиер  
Автор:  
Текст: Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че е провеждал разговор с бившия 
земеделски министър Мирослав Найденов, отговарящ най-общо на изнесените по-рано днес 
скандални записи. Той обаче подчерта, че т.нар. СРС-та не са дело на служители на МВР, а на 
паралелно действаща структура. Борисов коментира с уточнението, че на този етап не желае 
да слуша записите и да се интересува от тяхната автентичност. “Направени са не от служители 
на МВР, а от определена структура, действаща в държавата. Най-страшното е, че са 
подслушвани прокурори, което създава предпоставки за дестабилизиране на държавата", каза 
Борисов по време на посещението си в Пловдив. Той предположи, че записите са направени в 
Бояна.  
По повод Мирослав Найденов той обясни, че е воден подобен разговор, но подчерта, че ще 
направи всичко възможно записите да стигнат до главния прокурор, за да бъдат 
разконспирирани тези, които ползват подслушвателните устройства и разпространяват 
записите. “Зад тях стоят Станишев и приближените му", отсече Бойко Борисов и прогнозира, че 
рано или късно истината ще излезе наяве.  
С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, каза Борисов. Той пожела успех на 
собствениците на цеха и изтъкна, че неговото правителство е помогнало за разкриването на 
този цех, в който са инвестирани 14 млн. евро по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Цехът разкрива 100 работни места, посочи Бойко Борисов.  
Председателят на партията бе придружаван от водача на листата на ГЕРБ за Пловдив-област 
Здравко Димитров и Лиляна Павлова.  
27.04.2013  
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Дата: 29.04.2013  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 1,2  
Брой думи: 328  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев обеща помощ и да 
“удари рамо" на българските производители. Над 200 млн. лв. са тръгнали към българския 
бизнес от началото на мандата на служебното правителство, каза във В. Търново министър 
Василев. Заедно с кмета Даниел Панов в събота той откри среща-изложение на български 
производители на храни. Над 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост участват във 
форума с мостри на продукцията си в залите “Рафаел Михайлов". Срещата се организира от 
МИЕТ и Община Велико Търново с подкрепата на Българската банка за развитие.  
 
Заглавие: Министърът на икономиката обеща подкрепа на родните производители  
Подзаглавие:  
Автор: Здравка МАСЛЯНКОВА  
Текст: Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев обеща помощ и да 
“удари рамо" на българските производители. Над 200 млн. лв. са тръгнали към българския 
бизнес от началото на мандата на служебното правителство, каза във В. Търново министър 
Василев. Заедно с кмета Даниел Панов в събота той откри среща-изложение на български 
производители на храни. Над 100 фирми от хранително-вкусовата промишленост участват във 
форума с мостри на продукцията си в залите “Рафаел Михайлов". Срещата се организира от 
МИЕТ и Община Велико Търново с подкрепата на Българската банка за развитие.  
Изложението е част от приоритетите на служебното правителство за подпомагане на малките и 
средните предприятия в условията на продължаваща криза. Целта е българските фирми да 
получат повече информация за стандартите, на които трябва да отговарят продуктите им, за да 
бъдат доставяни в магазините на търговските вериги, както и за възможностите за експорт на 
български храни.  
В. Търново е вторият по икономическо развитие град в Северна България, каза при откриването 
на изложението кметът Даниел Панов. Според него експото трябва да се провежда поне три 
пъти в годината тук, за да може да стимулира малките и средни производители и предприятия. 
В нашия регион има много качествени стоки, които трябва да се рекламират, и производителите 
да имат връзка с големите търговски вериги, коментира кметът.  
Над 150 млн. лв. от общо 750 млн. лв. нисколихвени кредити по програмата за целево 
финансиране “Джереми" са отпуснати на бизнеса, каза министър Василев. Той заяви, че се 
преразглеждат договори, по които се забелязва неравнопоставеност между големите и малките 
играчи на пазара във всичките му сфери. По думите му Комисията за защита на конкуренцията 
се е активирала в последния месец. В нейния ресор е да се произнесе дали има картели у нас, 
но личните му наблюдения са, че има изкривявания и цени, които са неоправдани от пазара.  
Според Асен Василев икономиката и енергетиката трябва да се разделят в две структури. 
Опитвам се да балансирам между двата ресора, но проблемите в енергетиката са по-големи и 
по-спешни, допълни той.  
29.04.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 01.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f24395  
Брой думи: 1313  
 
 
Резюме: Тотю Младенов, водач на листата на ГЕРБ Враца и бивш министър на труда и 
социалната политика в кабинета „Борисов” в сутрешния блок „Добро утро, България” на Радио 
„Фокус”  
 
Заглавие: Тотю Младенов: Северозападна България е във фокуса на предизборната 
платформа на ГЕРБ  
Подзаглавие:  
Автор: Цветелина ПИШИКОВА  
Текст: Тотю Младенов, водач на листата на ГЕРБ Враца и бивш министър на труда и 
социалната политика в кабинета „Борисов” в сутрешния блок „Добро утро, България” на Радио 
„Фокус”  
Водещ: В Международния ден на труда ще фокусираме вниманието ви върху най-важните 
обещания на партиите преди изборите, сред които безспорно са тези за пенсионната и 
социалната политика. За доходите, социалната политика и предизборната кампания наш 
събеседник е Тотю Младенов, водач на листата на ГЕРБ-Враца и бивш министър на труда и 
социалната политика в кабинета „Борисов”. Добро утро.  
Тотю Младенов: Добро утро, здравейте.  
Водещ: Господин Младенов, обявихте, че сгрешихте в социалната политика, на какво се дължи 
тази грешка? И какво от обещаното в социалната сфера пък свърши кабинетът „Борисов”?  
Тотю Младенов: Аз първо искам да честитя 1 май – Международния ден на труда на всички 
работещи, на всички мениджъри и стотиците хиляди мениджъри в компаниите в цялата страна, 
където работят, защото благодарение на техния труд в момента е възможна държавната 
политика в областта на социалната политика за пенсиите, за социалните помощи, за хората с 
увреждания, за майките и за децата. Така че ние им дължим на днешния ден на всички 
работещи, на всички мениджъри, на хората, които произвеждат БВП в страната това нещо и аз 
още веднъж искам да им честитя празника и да им пожелая да са живи и здрави.  
Аз в три посоки искам да кажа няколко неща. На първо място смятам, че ПП ГЕРБ и 
правителството на ГЕРБ започна много важни реформи, включително и в пенсионната система, 
защото ако не бяхме ги направили може би щяхме да поставим под въпрос изплащането на 
пенсиите и в момента. А по този начин, направейки тази пенсионна реформа заедно със 
синдикатите и с работодателите ние успяхме да дадем една дългосрочна визия, една по-
стабилна пенсионна система, за да може оттук нататък пенсиите да растат, както беше 
направено и от 1 април тази година. Смятам, че имахме възможност поне малко по време на 
Коледа да отпуснем по допълнително някой лев на пенсионерите, особено за хората с ниски 
пенсии, защото въпреки това, че нямаше парите те го заслужаваха и това го отчитаме като 
грешка. Също така и втората година за майчинството мисля, че можеше да го направим, 
колкото е минималната работна заплата за страната – това също направихме грешка. Така че 
ние ще си поучим от тези грешки и през следващия мандат няма да допускаме това и ще 
продължим със социалния диалог, ще го направим още по-добър и ще се фокусираме най-вече 
върху заетостта, защото това е основният проблем в момента.  
Водещ: Има ли успешен модел на управление за излизане от икономическата криза?  
Тотю Младенов: Има и това, което искаме да заложим в нашата платформа е на 
квалификацията и на обучението на кадрите, на по-добрата връзка между образователната 
система и нуждите на пазара на труда и бизнеса. Във Враца сме решили да изградим един 
Национален център за обучение и квалификация на кадрите с участието на израелски 
инвеститори, преди два дни бяха в града. Но, за да може в крайна сметка да направим така че 
бъдещите инвеститори във Врачански регион да имат добре подготвени кадри в различни 
сфери на икономиката - това е ключът за успяха. Квалификацията, обучението на кадрите е 
ключът за успяха хората да могат по-лесно да си намерят работа от една страна и от друга 
страна да получават по-високи доходи. Аз мисля, че паралелно с това усвояването на 
средствата от Европейския съюз (ЕС), от ОП „Човешки ресурси”, от Програмата 
„Конкурентоспособност” са изключително важни и ние договорихме с ЕС за следващия 

http://www.focus-news.net/?id=f24395
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програмен период 32 милиарда лева, от които една голяма част ще бъдат именно в тази посока 
за субсидии за бизнес, особено за средните и малки предприятия, за това да плащаме 
осигуровките, заплатите на хората, включително и на младите хора до 29-годишна възраст. 
Стажовете в предприятията, чиракуванията, плащането на пътя до работното място, 
подобряване условията на труд, квалификацията на работното място – това е изключително 
важно и Програмата „Конкурентоспособност”, за да може нашите предприятия да станат по-
конкурентоспособни, за да може ние да инвестираме в средните и малки предприятия те да 
получат тези европейски пари и оттук нататък те вместо да съкращават да назначават по един, 
двама човека допълнително. Това е изключително важно, за да може те да поемат глътка 
въздух и от друга страна да има по-голяма заетост. Това, което сме предвидили за 
Северозападна България е в следващите четири години допълнително да бъдат осигурени 1,5 
милиарда европейско и национално финансиране за преодоляване на неравномерното 
развитие на Северозападна България спрямо останалата част на България. Така че 
Северозападна България ще бъде основният приоритет през следващите четири години на ПП 
ГЕРБ.  
Водещ: Споменахте заетостта, с европейки програми ли може да бъде преборена 
безработицата или има и друго „лекарство”?  
Тотю Младенов: Привличането на чужди инвестиции е изключително важно. Ние неслучайно 
предвиждаме създаването на допълнителни над 12 хиляди нови работни места в цялата страна 
с европейско и национално финансиране. Затова, пак казах, е изключително важна 
квалификацията на кадрите, особено в областта на високите технологии, защото те се развиват 
изключително бързо и работната ръка трябва да бъде пригодена към това, за да може да 
поеме бъдещите инвестиции в регионите. И затова в Северозападна България сме се 
съсредоточили върху изграждането на този Център за обучение и квалификация на кадрите, 
включително и в областта на високите технологии. Това е от една страна инвестициите, от 
друга страна аз бих споменал за това, че ПП ГЕРБ, включително и в Област Враца ние ще 
настояваме за удължаването на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй” на неговия живот и до 
изграждането на 7-ми блок на централата - това са хиляди нови работни места. Изключително 
важно е за целия регион в Северозападна България.  
Водещ: Как оценявате предизборната кампания, господин Младенов?  
Тотю Младенов: Правя много срещи, обиколих цялата област, всички общини, почти всички 
села. Срещам се непрекъснато с хората, имахме срещи с учителите, с лекарите, със 
земеделските производители, със спортистите, с футболните деятели на „Ботев - Враца”, с 
бизнеса, със синдикатите и това, което оставям с впечатление е, че хората искат едно нещо – 
хората искат да има стабилно правителство, да има спокойна държава, за да може да бъдат 
гарантирани тяхната заетост, техните доходи, да има повече заетост, а пък бизнеса иска да има 
повече спокойствие, за да може да запази и да увеличи това, което е постигнал до този момент. 
Това ги вълнува хората, нищо друго и затова ние водим тези честни разговори с хората какво 
сме какво сме постигнали; какво започнахме; какво неуспяхме да свършим; къде сгрешихме и, 
че имаме политическата воля да продължим заедно с тях, за да можем да се поучим от 
грешките. В крайна сметка, който не работи той не греши, да се поучим от грешките и да 
продължим напред. Защото през последните четири години, въпреки кризата ние успяхме да 
привлечем национално и европейско финансиране за Северозападна България в размер на 
370 милиона лева, това са водните проекти на Враца, на Козлодуй, на Бяла Слатина, които 
стартираха. Това са пътищата, които сме заложили Мездра - Ботевград, основен приоритет за 
този регион, за да можем да свържем Враца със София с четирилентов път, жп линията също 
Враца – София. Това са изключително важни инфраструктурни проекти и след една, след две, 
след три, след четири години хората ще почувстват една промяна към по-добър живот, ще 
влязат тези пари в бизнеса, ще влязат тези пари в областта и в хората – ето това искаме да 
продължим и това искат хората то нас. Те искат стабилност и сигурност за своето бъдеще.  
Водещ: Северозападна България е във фокуса на предизборната платформа на ГЕРБ.  
Тотю Младенов: Точно така, Северозападна България е в нашия фокус. Аз пак казах, това, 
което сме заложили на национално ниво е в следващите четири години 1,5 милиарда лева 
допълнително финансиране, европейско и национално за Северозападна България за нови 
предприятия и за нови работни места.  
Водещ: Ако ГЕРБ спечели изборите ще застанете ли отново на чело на социалното 
министерство?  
Тотю Младенов: Това зависи от много неща. Нека да минат изборите, нека хората да дадат 
своя вот и тогава ще се прецени.  
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Дата: 01.05.2013  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Преса/250-млн-евро-кредити-за-българския-бизнес-
_l.a_at.4_i.424697.html  
Брой думи: 635  
 
 
Резюме: Най-често търсят заеми в селското стопанство  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) годишно отпуска между 200 и 250 
млн. евро по различни програми за финансиране в България. Това ще бъде възможно и през 
2013 г., съобщи  
Жан-Марк Петершмит, управляващ директор за Централна и Югоизточна Европа в ЕБВР.  
 
Заглавие: 250 млн. евро кредити за българския бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-често търсят заеми в селското стопанство  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) годишно отпуска между 200 и 250 
млн. евро по различни програми за финансиране в България. Това ще бъде възможно и през 
2013 г., съобщи Жан-Марк Петершмит, управляващ директор за Централна и Югоизточна 
Европа в ЕБВР. Банките у нас обикновено използват предоставените средства за подпомагане 
на малкия и средния бизнес, повишаване на конкурентоспособността и инвестиции в 
модернизация.  
Петершмит присъства на подписване на споразумение, чрез което се предоставя финансов 
пакет в размер на 85 млн. евро на групата Societe Generale в България. От тях банката ще 
получи 75 млн. евро като заем, който е структуриран в три транша. След това парите ще бъдат 
отпускани по линия на програмата „Партньорство за растеж” на малки и средни предприятия у 
нас. Останалите 10 млн. евро ще бъдат предоставени като кредит на дъщерната лизингова 
компания на банката у нас. Така българските фирми ще могат да си осигуря средносрочно и 
дългосрочно финансиране за покупка на различни съоръжения.  
Средствата ще се отпускат на българските компании без значение от сектора, в който работят. 
Тъй като кредитната линия е предоставена при изгодни условия, заемите за фирмите също ще 
се отпускат при  
по-ниски лихвени нива от пазарните. Според данни на БНБ новите бизнесзаеми до 1 млн. евро, 
изтеглени в националната валута, са се предоставяли при средна лихва от 7,91% през март. 
Ако този вид кредити са в евро, лихвата същия месец е била 7,37 на сто. Лихвените нива за 
големите бизнескредити са по-високи. Ако заемът е над 1 млн. евро и е изтеглен в левове, 
лихвата е около 8,73 на сто за  
нови клиенти. Ако кредитът е отпуснат в евро, оскъпяването е 8,62 на сто.  
От данните на централната ни банка става ясно още, че лихвите по малките бизнескредити до 
1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0,78 и 1,31 процентни пункта на годишна 
база. Лихвите по  
заемите за фирмите над тази сума обаче се увеличават през март спрямо същия месец на 
миналата година.  
Повишението е между 0,17 и 1,86% „Банките у нас се намират в среда на свръхликвидност и 
ценообразуването се базира главно на това”, коментира Мария Русева, зам. главен 
изпълнителен директор на финансовата институция, получила  
финансирането от ЕБВР. Според нея тенденцията на понижаване на лихвите по кредитите е 
продиктувана точно от високата ликвидност на банките, а не от промяната на риска. Русева 
обясни още, че  
най-активни при търсенето на кредити са фирмите от сектора на селското стопанство и 
експортно ориентираните компании, които имат добри позиции и извън еврозоната. Търсенето 
на финансиране са увеличавало и от страна на фирми, които са спечелили проекти по 
оперативна програма „Конкурентоспособност”. Те трябва да осигурят определено 
самоучастие и затова се обръщат към банките. Най-тежка е ситуацията при компаниите, заети в 
търговията на дребно, коментира още Русева.  
Банките отчетоха печалба от 167 млн. лв.  
Влоговете на населението се увеличават с 854 млн. лв. през първото тримесечие. 167 млн. лв. 
е печалбата на банките у нас в края на март. Това е с 8 млн. лв. по-малко спрямо същия период 
на миналата година, показват данни на Българската народна банка (БНБ).  

http://www.insmarket.bg/Преса/250-млн-евро-кредити-за-българския-бизнес-_l.a_at.4_i.424697.html
http://www.insmarket.bg/Преса/250-млн-евро-кредити-за-българския-бизнес-_l.a_at.4_i.424697.html
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Общата печалба на банковата система през март е 56 млн. лв., което е спад от 1,75 на сто 
спрямо същия месец на 2012 г. Понижението на печалбата обаче се забавя спрямо през 
февруари. Тогава банките имаха печалба от 48 млн. лв., което представлява спад от 23,8% на 
годишна база.  
Към края на март активите на банките възлизат на 83,5 млрд. лв., съобщават още от БНБ. 
Общата капиталова адекватност е 16,78%. Отчита се и забавяне в растежа на необслужваните 
кредити. Те нарастват с по-нисък темп спрямо последното тримесечие на 2012 г. Делът на 
заемите с просрочие над 90 дни в брутните кредити достига 16,92%. През първите три месеца 
разходите за обезценка са за 233 млн. лв., което е с 4,8% по-малко спрямо същия период на 
предходната година.  
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Дата: 01.05.2013  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/1778730752  
Брой думи: 397  
 
 
Резюме: Лихвите по заемите за фирмите над 1 млн. лв. се увеличават през март спрямо същия 
месец на миналата година с между 0.17% и 1.86%.  
 
Заглавие: Банката за развитие кредитира Societe Generale с 85 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лихвите по заемите за фирмите над 1 млн. лв. се увеличават през март спрямо същия 
месец на миналата година с между 0.17% и 1.86%.  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предостави финансов пакет в размер 
на 85 млн. евро на групата Societe Generale в България. От тях банката ще получи 75 млн. евро 
като заем, който е структуриран в три транша. Това оповести Жан-Марк Петершмит, 
управляващ директор за Централна и Югоизточна Европа в ЕБВР.  
По думите на управляващия директор, останалите 10 млн. евро ще бъдат предоставени като 
кредит на дъщерната лизингова компания на банката у нас. Парите ще бъдат отпускани по 
линия на програмата „Партньорство за растеж" на малки и средни предприятия у нас. Така 
българските фирми ще могат да си осигурят средносрочно и дългосрочно финансиране за 
покупка на различни съоръжения.  
Средствата ще се отпускат на българските компании без значение от сектора, в който работят. 
Тъй като кредитната линия е предоставена при изгодни условия, заемите за фирмите също ще 
се отпускат при по-ниски лихвени нива от пазарните. Според данни на БНБ новите бизнесзаеми 
до 1 млн. евро, изтеглени в националната валута, са се предоставяли при средна лихва от 
7.91% през март.  
Ако този вид кредити са в евро, лихвата същия месец е била 7.37%. Лихвените нива за 
големите бизнескредити са по-високи. Ако заемът е над 1 млн. евро и е изтеглен в левове, 
лихвата е около 8.73% за нови клиенти. Ако кредитът е отпуснат в евро, оскъпяването е 8.62%.  
От данните на централната ни банка става ясно още, че лихвите по малките бизнескредити до 
1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0.78 и 1.31 процентни пункта на годишна 
база. Лихвите по заемите за фирмите над тази сума обаче се увеличават през март спрямо 
същия месец на миналата година, като повишението е между 0.17% и 1.86%.  
„Банките у нас се намират в среда на свръхликвидност и ценообразуването се базира главно на 
това", коментира Мария Русева, зам. главен изпълнителен директор на финансовата 
институция, получила финансирането от ЕБВР.  
Според нея тенденцията на понижаване на лихвите по кредитите е продиктувана точно от 
високата ликвидност на банките, а не от промяната на риска. Русева обясни още, че най-
активни при търсенето на кредити са фирмите от сектора на селското стопанство и експортно 
ориентираните компании, които имат добри позиции и извън еврозоната. Търсенето на 
финансиране са увеличавало и от страна на фирми, които са спечелили проекти по 
оперативна програма „Конкурентоспособност".  
Tweet  
 

http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/1778730752
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Дата: 01.05.2013  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=383101  
Брой думи: 457  
 
 
Резюме: Най-често търсят заеми в селското стопанство  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) годишно отпуска между 200 и 250 
млн. евро по различни програми за финансиране в България.  
 
Заглавие: 250 млн. евро кредити за българския бизнес  
Подзаглавие:  
Автор: ДАРИНА КАХРАМАНОВА  
Текст: Най-често търсят заеми в селското стопанство  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) годишно отпуска между 200 и 250 
млн. евро по различни програми за финансиране в България. Това ще бъде възможно и през 
2013 г., съобщи Жан-Марк Петершмит, управляващ директор за Централна и Югоизточна 
Европа в ЕБВР. Банките у нас обикновено използват предоставените средства за подпомагане 
на малкия и средния бизнес, повишаване на конкурентоспособността и инвестиции в 
модернизация.  
Петершмит присъства на подписване на споразумение, чрез което се предоставя финансов 
пакет в размер на 85 млн. евро на групата Societe Generale в България. От тях банката ще 
получи 75 млн. евро като заем, който е структуриран в три транша. След това парите ще бъдат 
отпускани по линия на програмата „Партньорство за растеж” на малки и средни предприятия у 
нас. Останалите 10 млн. евро ще бъдат предоставени като кредит на дъщерната лизингова 
компания на банката у нас. Така българските фирми ще могат да си осигуря средносрочно и 
дългосрочно  
финансиране за  
покупка на различни съоръжения  
Средствата ще се отпускат на българските компании без значение от сектора, в който работят. 
Тъй като кредитната линия е предоставена при изгодни условия, заемите за фирмите също ще 
се отпускат при по-ниски лихвени нива от пазарните. Според данни на БНБ новите бизнесзаеми 
до 1 млн. евро, изтеглени в националната валута, са се предоставяли при средна лихва от 
7,91% през март. Ако този вид кредити са в евро, лихвата същия месец е била 7,37 на сто. 
Лихвените нива за големите бизнескредити са по-високи. Ако заемът е над 1 млн. евро и е 
изтеглен в левове, лихвата е около 8,73 на сто за нови клиенти. Ако кредитът е отпуснат в евро, 
оскъпяването е 8,62 на сто.  
От данните на централната ни банка става ясно още, че лихвите по малките бизнескредити до 
1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0,78 и 1,31 процентни пункта на годишна 
база. Лихвите по заемите за фирмите над тази сума обаче се увеличават през март спрямо 
същия месец на миналата година.  
Повишението е между 0,17 и 1,86%  
„Банките у нас се намират в среда на свръхликвидност и ценообразуването се базира главно на 
това”, коментира Мария Русева, зам. главен изпълнителен директор на финансовата 
институция, получила финансирането от ЕБВР. Според нея тенденцията на понижаване на 
лихвите по кредитите е продиктувана точно от високата ликвидност на банките, а не от 
промяната на риска. Русева обясни още, че най-активни при търсенето на кредити са фирмите 
от сектора на селското стопанство и експортно ориентираните компании, които имат добри 
позиции и извън еврозоната. Търсенето на финансиране са увеличавало и от страна на фирми, 
които са спечелили проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност”. Те трябва да 
осигурят определено самоучастие и затова се обръщат към банките. Най-тежка е ситуацията 
при компаниите, заети в търговията на дребно, коментира още Русева.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=383101
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Резюме: Лихвите по малките бизнескредити до 1 млн. евро за нови клиенти са се понижили 
между 0,78 и 1,31 процентни пункта на годишна база  
 
Заглавие: ЕБВР дава 250 млн. евро кредити за България  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лихвите по малките бизнескредити до 1 млн. евро за нови клиенти са се понижили 
между 0,78 и 1,31 процентни пункта на годишна база  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) годишно отпуска между 200 и 250 
млн. евро по различни програми за финансиране в България. Това ще бъде възможно и през 
2013 г., съобщи Жан-Марк Петершмит, управляващ директор за Централна и Югоизточна 
Европа в ЕБВР, цитиран от Монитор.  
Банките у нас обикновено използват предоставените средства за подпомагане на малкия и 
средния бизнес, повишаване на конкурентоспособността и инвестиции в модернизация.  
Петершмит присъства на подписване на споразумение, чрез което се предоставя финансов 
пакет в размер на 85 млн. евро на групата Societe Generale в България. От тях банката ще 
получи 75 млн. евро като заем, който е структуриран в три транша. След това парите ще бъдат 
отпускани по линия на програмата „Партньорство за растеж” на малки и средни предприятия у 
нас. Останалите 10 млн. евро ще бъдат предоставени като кредит на дъщерната лизингова 
компания на банката у нас. Така българските фирми ще могат да си осигуря средносрочно и 
дългосрочно финансиране за покупка на различни съоръжения.  
Средствата ще се отпускат на българските компании без значение от сектора, в който работят. 
Тъй като кредитната линия е предоставена при изгодни условия, заемите за фирмите също ще 
се отпускат при по-ниски лихвени нива от пазарните. Според данни на БНБ новите бизнесзаеми 
до 1 млн. евро, изтеглени в националната валута, са се предоставяли при средна лихва от 
7,91% през март. Ако този вид кредити са в евро, лихвата същия месец е била 7,37 на сто. 
Лихвените нива за големите бизнескредити са по-високи. Ако заемът е над 1 млн. евро и е 
изтеглен в левове, лихвата е около 8,73 на сто за нови клиенти. Ако кредитът е отпуснат в евро, 
оскъпяването е 8,62 на сто.  
От данните на централната ни банка става ясно още, че лихвите по малките бизнескредити до 
1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0,78 и 1,31 процентни пункта на годишна 
база. Лихвите по заемите за фирмите над тази сума обаче се увеличават през март спрямо 
същия месец на миналата година.  
Повишението е между 0,17 и 1,86%. „Банките у нас се намират в среда на свръхликвидност и 
ценообразуването се базира главно на това”, коментира Мария Русева, зам. главен 
изпълнителен директор на финансовата институция, получила финансирането от ЕБВР. 
Според нея тенденцията на понижаване на лихвите по кредитите е продиктувана точно от 
високата ликвидност на банките, а не от промяната на риска. Русева обясни още, че най-
активни при търсенето на кредити са фирмите от сектора на селското стопанство и експортно 
ориентираните компании, които имат добри позиции и извън еврозоната. Търсенето на 
финансиране са увеличавало и от страна на фирми, които са спечелили проекти по 
оперативна програма „Конкурентоспособност”. Те трябва да осигурят определено 
самоучастие и затова се обръщат към банките. Най-тежка е ситуацията при компаниите, заети в 
търговията на дребно, коментира още Русева.  
Автор: Novini.bg  
 

http://www.novini.bg/news/134960-ебвр-дава-250-млн-евро-кредити-за-българия.html
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Резюме: Лихвите по малките бизнескредити до 1 млн. евро за нови клиенти са се понижили 
между 0.78 и 1.31 процентни пункта на годишна база, обясни Жан-Марк Петершмит  
 
Заглавие: Банката за развитие отпусна 85 млн. евро на Societe Generale  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лихвите по малките бизнескредити до 1 млн. евро за нови клиенти са се понижили 
между 0.78 и 1.31 процентни пункта на годишна база, обясни Жан-Марк Петершмит  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предостави финансов пакет в размер 
на 85 млн. евро на групата Societe Generale в България. От тях банката ще получи 75 млн. евро 
като заем, който е структуриран в три транша. Това оповести Жан-Марк Петершмит, 
управляващ директор за Централна и Югоизточна Европа в ЕБВР.  
По думите на управляващия директор, останалите 10 млн. евро ще бъдат предоставени като 
кредит на дъщерната лизингова компания на банката у нас. Парите ще бъдат отпускани по 
линия на програмата „Партньорство за растеж” на малки и средни предприятия у нас. Така 
българските фирми ще могат да си осигуря средносрочно и дългосрочно финансиране за 
покупка на различни съоръжения.  
Средствата ще се отпускат на българските компании без значение от сектора, в който работят. 
Тъй като кредитната линия е предоставена при изгодни условия, заемите за фирмите също ще 
се отпускат при по-ниски лихвени нива от пазарните. Според данни на БНБ новите бизнесзаеми 
до 1 млн. евро, изтеглени в националната валута, са се предоставяли при средна лихва от 
7.91% през март. Ако този вид кредити са в евро, лихвата същия месец е била 7.37%. 
Лихвените нива за големите бизнескредити са по-високи. Ако заемът е над 1 млн. евро и е 
изтеглен в левове, лихвата е около 8.73% за нови клиенти. Ако кредитът е отпуснат в евро, 
оскъпяването е 8.62%.  
От данните на централната ни банка става ясно още, че лихвите по малките бизнескредити до 
1 млн. евро за нови клиенти са се понижили между 0.78 и 1.31 процентни пункта на годишна 
база. Лихвите по заемите за фирмите над тази сума обаче се увеличават през март спрямо 
същия месец на миналата година, като повишението е между 0.17% и 1.86%.  
„Банките у нас се намират в среда на свръхликвидност и ценообразуването се базира главно на 
това”, коментира Мария Русева, зам. главен изпълнителен директор на финансовата 
институция, получила финансирането от ЕБВР. Според нея тенденцията на понижаване на 
лихвите по кредитите е продиктувана точно от високата ликвидност на банките, а не от 
промяната на риска.  
Русева обясни още, че най-активни при търсенето на кредити са фирмите от сектора на 
селското стопанство и експортно ориентираните компании, които имат добри позиции и извън 
еврозоната. Търсенето на финансиране са увеличавало и от страна на фирми, които са 
спечелили проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност”.  
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