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Медиен мониторинг – обобщение 
 

10.5.2013 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

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

 вестници, от които: 3 

 - национални 2 

 - регионални 1 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 21 

Общо за деня 26 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 09.05.2013  
Източник: БНР  

Предаване: Новини  
Място на материала: 12.00 часа  
Продължителност в мин.: 3  

Брой думи: 416  
 
 

Резюме: 2.Новина  
Социалното министерство предлага спестените 30 милиона лева по програма Развитие на 
човешките ресурси да бъдат преразпределени. Парите могат да отидат за социалните 

асистенти, за интеграция на деца от малцинствата, за безработните младежи и за безопасност 
на труда. Изискването е да има одобрение от всички социални партньори. Още по темата от 
Цветелина Стоянова.  

 
Текст: 2.Новина  
Социалното министерство предлага спестените 30 милиона лева по програма Развитие на 

човешките ресурси да бъдат преразпределени. Парите могат да отидат за социалните 
асистенти, за интеграция на деца от малцинствата, за безработните младежи и за безопасност 
на труда. Изискването е да има одобрение от всички социални партньори. Още по темата от 

Цветелина Стоянова.  
Репортер: Ако спестените над 30 милиона лева не бъдат преразпределени и то спешно, те ще 
бъдат изгубени, е основният аргумент на министерството да бърза и да иска решение на 

подпис. Предлагат се 10 милиона лева да отидат в схемата алтернативи със социални 
асистенти на хора с увреждания. Други 7,8 милиона лева за стипендии на докторантите. 5,5 
милиона лева за интеграция на деца от малцинствата в училище, милион и 300 хиляди за 

трудови медиатори, които да работят с безработни младежи, над 2 милиона лева по схемата 
безопасен труд. Днес при социалния министър ще има среща по темата. Пред Хоризонт 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира, че 

възраженията на бизнес организацията му са принципни.  
Васил Велев: Ние имаме принципно възражение да се преместват, трансферират, прелокират 
средства, насочени към икономиката към публични бенефициенти, каквато практика има в 

няколко оперативни програми - и в Конкурентоспособност, и в Човешки ресурси. И другото ни 
принципно възражение е, че за такава голяма сума, след като на 30 май има свикан Комитет за 
наблюдение на оперативната програма, не е логично да се взима решение неприсъствено, без 

да се направи дискусия по въпроса. Според нашите експерти това забавяне от няколко дена на 
практика не е заплашвало усвояването на средства.   
Репортер: КНСБ по-скоро подкрепя бързата процедура, като смята, че схемите, които се 

предлагат за получаване на допълнително пари, са бързо ликвидни и средствата ще могат да 
се усвоят бързо. Директорът на Стопанската камара Божидар Данев коментира, че алтернатива 
на преразпределението на този етап няма.  

Божидар Данев: За голямо съжаление служебното правителство е изправено пред едно 
сериозно решение, защото те са притеснени във времето. Не искам да използвам в шахмата 
терминологията, те са в един цунг-цванг. Или трябва да го направят сега, или парите просто 

трябва да излязат от възможностите да бъдат управлявани в България тези средства. Ние 
подкрепяме това решение по ускорената процедура да стане, защото не е възможно да се 
тръгне по нормалната процедура, а това да стане на принципа на подпис. Защото ако се тръгне 

на обявяване на тръжна процедура за съответните оценки и това да мине по всички канали, 
това означава България да бъде лишена от тези спестени пари, които не са малко, а са около 
30 милиона.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 10.05.2013  
Източник: в. Новинар  

Страница: 2  
Брой думи: 150  
 

 
Резюме: Подобряване на инфраструктурата. Това обеща зам.-лидерът на ГЕРБ Цветан 
Цветанов, който бе на обиколка във Велико Търново.  

 
Заглавие: ГЕРБ обещава повече и по-добри пътища  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Подобряване на инфраструктурата. Това обеща зам.-лидерът на ГЕРБ Цветан 
Цветанов, който бе на обиколка във Велико Търново.  

По думите му подобряването на пътищата у нас дава възможност за нови инвестиции и нови 
работни места. Цветанов се похвали с огромните средства по различни европрограми, усвоени 
при управлението на ГЕРБ.  

От тях 25 млрд. лева е нетната сума на безвъзмездната помощ, която сме взели от Европа при 
ГЕРБ. ГЕРБ ще продължи работата за кандидатстване по програма "Конкурентоспособност". 
По този схема ще получим пари за обновяване на технологиите на всички предприятия. Това 

ще рефлектира и върху заплащането в производствата, увери Цветанов.  
Ще се наблегне на културния туризъм и на строежа на магистрала "Хемус". По думите му 
България се нуждае от стабилно правителство, а ГЕРБ е доказала, че може да работи за 

страната си дори и в криза. Той бе категоричен, че за първи път се провежда кампания с 
толкова много агресия и компромати.  
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Дата: 10.05.2013  

Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 110  

 
 
Резюме: Над 88 млн. лв. ще получи бизнесът за внедряване на иновации в производството. 

Парите са по оперативната програма "Конкурентоспособност". Желаещите да се възползват от 
финансирането могат да подават документи до 10 юли.  
 

Заглавие: 88 млн. лева за иновации  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Над 88 млн. лв. ще получи бизнесът за внедряване на иновации в производството. 
Парите са по оперативната програма "Конкурентоспособност". Желаещите да се 
възползват от финансирането могат да подават документи до 10 юли.  

Средства се дават за купуване на машини, за части или цели поточни линии за производството 
на иновативни продукти, както и за придобиване на права за патенти или научни разработки.  
Избраните фирми ще получат между 50 и 70% от парите, нужни за осъществяване на  

проектите. Подпомагането ще е на стойност от 100 000 до 3 млн. лв.  
Това ще е една от последните процедури за бизнеса по "Конкурентоспособност". Срокът за 
разпределяне на бюджета на програмата е краят на годинатa.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 08.05.2013  
Източник: в. Хасковска Марица  

Страница: 7,8,10  
Брой думи: 930  
 

 
Резюме: - Г-жо Узунова, Вие сте Областен управител на Хасково. Разкажете повече за 
постигнатото в региона по време на правителството на ГЕРБ?  

- Ще започна с големите инфраструктурни проекти. Помните ли колко години беше обещавана 
на региона ни автомагистрала "Марица"? Почти 20. Правителството на ГЕРБ започна строежа й 
и до шест месеца предстой да бъде завършена. Това е един" проект от изключително значение 

за региона, със стратегически измерения за развитието й. Защото това е пътят, по който тук ще 
влязат така необходимите ни инвестиции в икономиката. А с тях ще дойдат и икономическият 
растеж, за който всички говорим, новите работни места и повишаването на доходите и 

жизненият стандарт на българина.  
 
Заглавие: Ирена Узунова, кандидат за народен представител: Истинските представители 

на Хасково са в листата на ГЕРБ  
Подзаглавие: Имаме волята да продължим започнатото в с. Бисер, и можем да го направим  
Автор: Сия СТОЯНОВА  

Текст: - Г-жо Узунова, Вие сте Областен управител на Хасково. Разкажете повече за 
постигнатото в региона по време на правителството на ГЕРБ?  
- Ще започна с големите инфраструктурни проекти. Помните ли колко години беше обещавана 

на региона ни автомагистрала "Марица"? Почти 20. Правителството на ГЕРБ започна строежа й 
и до шест месеца предстой да бъде завършена. Това е един" проект от изключително значение 
за региона, със стратегически измерения за развитието й. Защото това е пътят, по който тук ще 

влязат така необходимите ни инвестиции в икономиката. А с тях ще дойдат и икономическият 
растеж, за който всички говорим, новите работни места и повишаването на доходите и 
жизненият стандарт на българина.  

От голямо значение за региона ни е и завършеният път Симеоновград - Гълъбово, свързващ 
нашата със Старозагорска област. Няма как да не откроя и мащабният ремонт, започнат от 
правителството на ГЕРБ, на ГКПП Капитан Андреево. Бъдете сигурни, че вратата на Европа, 

каквато е този пункт, ще бъде модерна и адекватна на изискванията за комфортно движение на 
пътници и товари.  
Да спомена и факта, че при започване на мандата на ГЕРБ, в нашата област имаше само 3400 

регистрирани земеделски стопани, които ползваха евросредст-ва. Към края на миналата година 
в почти 12 000 домакинства влизат от парите на Европа, предназначени за земеделие. Защото 
каквото и да си говорим, истината е една и тя е, че европейският път на България започна при 

правителството на Бойко Борисов. Тогава почнаха да работят реално и общинските 
администрации по привличане на еврооредства на територията на собствените си общини. Към 
настоящия момент реализираните проекти, одобрените и сключени договори на територията на 

област Хасково, с нейните 11 общини, са на стойност 210 млн.лв. Да прибавя и извоюваното от 
Делян Добрев рестартиране на оперативна програма "Конкурентоспособност", по която 28 
фирми от областта влагат в нови производства и модернизация 18 милиона лева.  

- Не мога да не ви питам за Бисер. Факт е, че Вие сложихте ботушите и от първия ден бяхте до 
пострадалите хора, после им помагахте и при избора на проект и при строежа на нови къщи. 
Можете ли да направите равносметка, колко пари бяха похарчени, за да може селото да се 

възроди отново? Разбира се, с уговорката, че няма как всички дарения да бъдат ясни, тъй като 
и ние журналистите лично бяхме свидетели как отделни дарители отиват на място в селото и 
си избират семейство, на което да помогнат лично с пари..  

- 2 милиона и 300 хиляди лева са даренията по сметка на Български червен кръст, които бяха 
вложени изцяло за строителството на новите 34 къщи. 568 хиляди лева са възстановителните 
обезщетения от междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към МС, които 

бяха разпределени на хората със засегнати домове -близо 160 домакинства. Над половин 
милион са и средствата за обезщетяване на погинала земеделска продукция и удавени 
животни. 3 милиона лева АПИ влага във възстановяване на засегната инфраструктура. След 

специална нотификация по програмата за развитие на селските райони, община Харманли 
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получи 5,4 млн. лева евросредства за ВИК система на село Бисер. Малко над един милион 

лева за водопровод на с. Лешниково. Предстои пак с пари от междуведомствената комисия 
ремонт на моста в село Бисер. До Харманли, с такива пари бе възстановен въженият мост, 
няма да коментирам и отпуснатите социални помощи. Всички възможности на държавата бяха 

реализирани, за да бъдат подпомогнати засегнатите хора и да започнат отново унищожения си 
живот.  
- Опасенията на хората от Бисер, които все още нямат къщи, е че след смяната на властта те 

ще останат без дом. Какво им казвате на тези хора?  
- Казвам им, че ние имаме волята да продължим започнатото в с. Бисер, и можем да го 
направим. Защото политическа партия ГЕРБ е единствената политическа сила, която дари 1 

милион лева от партийната си субсидия за възстановяването на Бисер. Онзи ден кандидат-
депутат от Коалиция за България ми опонира, че така не бивало, трябвало държавата да 
отпусне парите. А вие видяхте колко отпусна държавата. Всъщност цяла България показа 

съпричастност с дарения. Попитах го какво пречеше на неговата партия да отдели от 
субсидията си за с. Бисер или за Перник - тази субсидия е държавна - не получих отговор. Но в 
този дебат блесна много ясно философията на БСП - нашето, разбирай държавната субсидия 

си е наше, а чуждото - общо. Те затова и са доказали, че могат само да изнасят от България. 
Не и да внасят в нея.  
- Кое според вас е най-голямото предимство на листата на ГЕРБ - Хасково, пред конкурентите 

ви?  
- Истинските представители на Хасково са в листата на ГЕРБ. Всички сме местни хора. Хора, 
които всеки ден ходят по улиците и кръстосват шосетата на Хасковска област. Всеки ден се 

срещаме с хората на Хасковска област и това, повярвайте ми, е изключително задължаващо. 
Който и от нас народът да изпрати в парламента той ще се връща пак тук - у дома и ще среща 
тези хора, пред които сега, в тази ситуация на предстоящи избори, е поемал ангажименти. Пак 

пред тези хора той трябва да каже какво е изпълнил от поетото и да понесе отговорността си от 
неизпълненото. Другите листи са с парашутисти - софиянци, пловдивчани, пазарджиклии. Кой 
ще гарантира на нас/избирателите в Хасковски район, че тези хора, отивайки в София, някога 

ще се върнат при нас?! И как ще очакваме те да решават нашите проблеми, като за един месец 
те едва ли са успели да се запознаят с тези проблеми, да не говорим, че в един бъдещ етап 
трябва задълбочено да ги анализират и да намерят разрешението им. За мен листата на ПП 

ГЕРБ е изключително добре балансирана и като професионален капацитет и като регионална 
представителност. В нашата листа са представени всички общини от Хасковска област.  
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Резюме: Оптимизмът е враг на рационалния инвеститор, твърдят най-успешните инвеститори. 
Когато на пазара настъпи крах, "резервите за сигурност" рязко се увеличават и така 

инвестиционната активност намалява. В ситуация на нестабилност, на икономически и 
финансови сривове в различни точки на света, на протести срещу монополите в България, по-
голямата част от които са чуждестранни инвестиции, едва ли може да разчитаме безразсъдно 

хора с пари отвън да създават заетост у нас.  
 
Заглавие: Златната река пресъхна  

Подзаглавие: Времето на бързите пари отмина, чуждестранните инвеститори дълго обмислят 
къде е най-изгодно да отворят предприятие  
Автор: Татяна ЯВАШЕВА  

Текст: Оптимизмът е враг на рационалния инвеститор, твърдят най-успешните инвеститори. 
Когато на пазара настъпи крах, "резервите за сигурност" рязко се увеличават и така 
инвестиционната активност намалява. В ситуация на нестабилност, на икономически и 

финансови сривове в различни точки на света, на протести срещу монополите в България, по-
голямата част от които са чуждестранни инвестиции, едва ли може да разчитаме безразсъдно 
хора с пари отвън да създават заетост у нас.  

Типология на инвеститора  
Има два вида инвеститори -едните гонят спекулативни печалби, които определена ситуация 
дава, а другите търсят конкурентни предимства, които бизнесът зад граница би осигурил. 

Първият вид инвеститори бързат да са първи, за да извлекат печалби от риска, защото 
ситуацията може да се промени, както се случи със "златните възможности", които обещаваше 
изграждането на ветрогенератори и соларни паркове в България. Другият вид внимателно 

преценяват всички обстоятелства и са склонни само на добре премерен риск. Сред 
коментарите във форумите откриваме и такава гледна точка: "Та кой нормален инвеститор ще 
иска да инвестира в страна, раздирана от социални  

протести и недоволства? Трябва да са мазохисти или комарджии..."  
Колко струва популярността  
Около 4 млн. лв. са отишли за реклама на България като инвестиционна дестинация в най-

влиятелни световни медии с икономическа насоченост. Същевременно бяха организирани и 
девет инвестиционни форума в ключови страни в Западна Европа, Северна Америка и Азия, 
като част от проекта "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" на обща 

стойност около 16 млн. лв., който Българската агенция за инвестиции (БАИ) реализира 
съвместно с "Ентреа Кепитъл". Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП 
"Конкурентоспособност". Целта на събитията бе да презентират конкурентните предимства 

на страната, държавните стимули и успешни примери за компании с присъствие у нас. 
"Плодовете от това усилие ще дойдат по-късно, България закъсня много с популяризирането си 
зад граница", казва Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ.  

Турция например още преди години хвърли доста пари за директна реклама, докато накрая се 
убеди, че постига по-добър ефект чрез сериалите, които създават позитивен имидж на 
страната, а също чрез позитивните новини за разцвета на нейната икономика. Но преди да 

говорим за това как да привлечем инвеститори у нас, нека видим какви са нагласите на големия 
бизнес по света. Над 100 американски компании преместват производството от развиващите се 
страни в родината си. Това, че Apple Inc. отново ще сглобяват лаптопи не в САЩ, а в Китай, 

Барак Обама гордо го обяви в новогодишното си обръщение към нацията. Европейците също 
свиват знамена и преосмислят задграничната си дейност. Преди няколко години "походът" зад 
граница се разглеждаше като още една стъпка по пътя към "глобалното село" в свят без 

граници. Но нещата се объркаха и май не само кризата е виновна за тази развръзка.  
Плоският свят  
"Аутсорсингът като бизнес модел вече остаря за нашата компания", твърди пред Harvard 

Business Review Джефри Имелт, съветник на американския президент по заетостта и 
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конкурентоспособности и изпълнителен директор на General Electric (GE). Компанията върна 

обратно в Америка производството на битова техника от Китай и Мексико. Но и сред бизнеса в 
Европа витаят подобни настроения: всяко пето търговско-промишлено предприятие от страна 
членка на ЕС планира оттегляне от Китай, сочат проучванията на Ernst & Young.  

Прехвърлянето на производства от развитите страни към развиващите се заради по-евтината 
работна ръка беше един от факторите, които правят света "плосък". Идеята за плоския свят 
като етап на глобализацията принадлежи на американския журналист Томас Фридман, който 

през 2005 г. описа как планетата се превръща в едно място на производство, с еднакви правила 
на играта. Той отиде много по-далеч от това да предпише съвети за добра икономическа 
политика на страните, които още не са част от плоския свят, и систематизира принципите, по 

които трябва да действат компаниите, за да са успешни в тези условия. Седем-осем години по-
късно процесът очевидно започва да се обръща. Икономическите връзки, които съществуват в 
света, започват да отслабват, се посочва в изследването "Световният индекс на 

глобализацията през 2012 г.", изготвено от DHL. И ако нивото на световната търговия започва 
да се възстановява след краха през 2009 г., то нивото на преките чуждестранни инвестиции, 
които достигнаха връх през 2007 г., продължава да пада - в световен мащаб те са много по-

ниски от 2005 г.  
Новото "глобално село" се оказа не напълно глобално. Вместо това, то ще се превърне по-
скоро в регионално. По оценки на DHL 60% от световния износ и от преките чуждестранни 

инвестиции, както и 75% от международния туризъм, са "затворени" в рамките на регионите. 
Тези връзки са особено силни в Стария свят: 73% от европейския износ е за други европейски 
страни, 68% от ПЧИ са в Европа. Основната причина за всичко това експерти виждат в 

икономическата криза: процесът на интеграция се сви повече на ниво региони и не се простира 
охолно в "глобалното село". Прехвърлянето на производството от развиващите се страни  
към развитите не е свързан само с кризата. Причините за тази нова тенденция са много по-

дълбоки.  
Скъпо и лошо  
Защо GE оттегля своите мощности от Китай и Мексико, но все още ги оставя в някои други 

страни? Решението за това се взема въз основа на няколко фактора: повишаването на цените в 
страната на производство, високите транспортни разходи, възможностите за свиване на 
оперативните разходи и разходите за труд при завръщането, както и за повишаване качеството 

на продукцията. Невероятно, но факт, днес нагревател на GE, произведен в Китай, струва 
повече от същия продукт, направен в Луисвил, Кентъки. Освен това монтажът на хладилник в 
Мексико става за осем часа, докато на работниците в Луисвил отнема само два. Затова не е 

изненадващо, че компанията ще инвестира 800 млн. долара за разширяване на производството 
В Кентъки.  
Според различни проучвания до 40% от американските компании ще имат преимущество, ако 

на продуктите им отново се появи Made in USA. Ползите за националната икономика ще са още 
по-големи. Само благодарение на GE през 2014 г. ще бъдат създадени хиляди нови работни 
места, твърди Джефри Имелт. По данни на организацията The Reshoring Initiative тези, които 

вече са решили да върнат производството в САЩ, ще отворят 50 хил. работни места. В Boston 
Consulting Group са още по-оптимистично настроени: за американските компании е изгодно да 
правят "у дома" много широк спектър от промишлени стоки -от битови уреди до автомобилни 

гуми. Ако всички тези отрасли се върнат в Щатите, това ще добави 20 млрд. долара към БВП и 
ще даде работа на 2-3 млн. души. Като се има предвид, че равнището на безработица през 
март т. г. в САЩ спадна до 7.6%, има очаквания тази тенденция осезаемо да помогне на 

икономиката.  
Накъде  
Но как новата тенденция ще се отрази на развиващите се пазари, които разчитат на външни 

инвестиции? Според доклада на DHL за растежа на икономиките на такива страни по-
нататъшните процеси на интеграция са по-важни, отколкото за разбитите държави. Много от 
тези страни разчитат на глобалното разделение на труда, а и освен това вече са се 

ориентирали към определена отраслова специфика именно с оглед на глобализацията на 
икономиката. Така например Индия стана безспорен лидер в изграждането на колцентрове. 
Работещите в този сектор дори изучават различни акценти на английски език, за да обслужват 

клиенти на канадски, американски, английски и шотландски фирми. Напоследък обаче тези 
фирми една по една закриват своите индийски колцентрове. Последното подобно съобщение 
дойде от британското звено на испанската банка Santander. Като причина управлението на 

банката посочва зачестилите оплаквания от клиенти. Оказва се, че аутсорсингът не само в 
производството, но и в услугите невинаги дава добър резултат.  
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Работата за чуждестранни компании не е единственото нещо, с което се занимават местни 

жители, икономиката на развиващите се страни не е свързана само с тези сектори. Например 
Мексико, откъдето GE и Whirlpool оттеглят своето производство, е най-големият в света 
производител на плоскоекранни телевизори. И засега експертите не виждат причина, която да 

лиши Мексико от нейното лидерство в този сегмент. Но това по-скоро е изключение.  
Престрояване  
Впрочем макар и модата на аутсорсинга да отминава, тъй като корпорациите все повече са 

отворени да подкрепят икономиката на своите страни, мястото на развиващите се пазари като 
център за производство не е зачеркнато като възможност. Просто акцентът става друг: 
невинаги е изгодно стоки за вътрешния пазар да се произвеждат далеч зад граница. За други 

пазари обаче може да е по-печелившият вариант. Основният принцип е производството да е 
по-близо до потребителя. Международната търговия и обменът на информация са основните 
двигатели на глобализацията. Именно с тях трябва да се съобразяват компаниите и държавите 

в новите условия. GE обяви нова стратегия за обратната дифузия на иновациите (Global 
Reverse Innovation). Нейната същност е, че в развиващите се страни се създава иновативен 
продукт, необходим за региона, който съответно е и на достъпна цена. Ако търсенето му расте 

в разбитите пазари, компанията започва да го продава там. Например портативен ултразвуков 
скенер и джобно устройство за ЕКГ на ниска цена, произведени от GE, може да се купят в САЩ, 
въпреки че първоначално тези устройства са предназначени за лекари в Индия и Китай.  

Адаптация  
Най-успешните компании в световен мащаб ще бъдат тези, които съумеят да разберат нуждите 
на местния пазар и да ги удовлетворят. Сред положителните примери е Nokia, която създаде 

опростен модел мобилен телефон, адаптиран за жителите на Гана, или Nestle, която пусна 
нова марка евтини тестени изделия за необятния индийски пазар. Въпреки това има едно "но". 
Въпросът е какво да правят самите развиващи се страни? Вицепрезидентът на Световната 

банка Отавиано Кануто отбелязва, че дейността на международните компании на даден местен 
пазар е безвредна само ако предлаганият от тях продукт е уникален и неговото внедряване или 
продажба не задушава бизнеса на местните производители. Това, разбира се, е трудно, когато 

става дума за тестени изделия.  
Развиващите се пазари ще трябва отново да спечелят доверието на бизнеса от развитите 
страни. Защото големият проблем е, че техните трудови ресурси не са равностойни за работа в 

"глобално село". Оказва се, че за страните с ниски доходи, в които липсват добри политики за 
развитие, пътят става все по-трънлив. Днес в света над 200 млн. души в трудоспособна възраст 
са безработни. Управляващите във все повече страни се питат каква да е политиката на пазара 

на труда, за да има растеж и по-висок жизнен стандарт, но за съжаление няма универсална 
рецепта. Всичко зависи от спецификата на държавата.  
Напред-назад  

За втора година DHL прави класацията Global Connectedness  
Index, която измерва нивото на глобализация, като се отчита дълбочината и обхватът в 
търговията, капитала, информацията и потоците от хора на държавите.  

За 2012 г. България е на 40-о място в света сред 140 държави. Страната ни е непосредствено 
след Португалия, Мароко и Полша, преди Чили, Япония и Естония. За съжаление обаче сме с 
две позиции по-долу спрямо предходната година. Въпреки тази промяна, можем да заключим, 

че икономиката на България е отворена към света. В първата петорка са Холандия, Сингапур, 
Люксембург, Ирландия и Швейцария.  
"Няма производствена компания, която в последните години да е затворила завод в България, 

за да се върне обратно в собствената си страна. За мен притесняваща е не тенденцията  на 
оттегляне, а по-скоро фактът как се самозалъгвахме, гледайки само цифрите на външните 
инвестиции. До 2009-а, когато трендът рязко се промени, вложенията бяха основно във 

финансовия сектор, търговията и недвижимите имоти. Инвестициите в производство никога не 
са били рязко нагоре или рязко надолу," коментира Борислав Стефанов. През 2007 г., когато 
външните инвестиции надхвърлиха 9 млрд. евро, има само 5-6 по-големи новооткрити завода, а 

близо 80% са били в банковия сектор и в недвижимост. Твърде малка част от парите, влезли 
Във финансовия сектор, са довели до купуване на нови машини и съоръжения и до откриване 
на нови работни места. Анализът на инвестициите обикновено е много повърхностен и той 

Винаги се политизира. Като се каже как инвестициите рязко са намалели, хората обикнобено си 
представят, че по-рано е имало много нови заводи, а сега вече няма, казва още шефът на БАИ.  
Изберете България  

През лятото на миналата година южноафриканската компания ALC откри фабрика за 
производство на кожени седалки на автомобили в с. Мусачево, близо до Елин Пелин, а през 
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февруари м. г. заработи и заводът за автомобили Great Wall, в който участва и "Литекс Моторс". 

Има китайски производители, които изчакват той да разгърне потенциал, за да решат дали си 
струва да отворят производства у нас, свързани с автомобилостроенето. Имаше и други 
компании, които избраха България. Проблемът е, че те основно се насочват към инвестиции в 

София и близката околност. Компании като ABB и Festo, "Шишеджам" и "Девня цимент" обявиха 
намерения за разширяване на производството си у нас. В БАИ очакват инвестиции от фирми, 
които работят в сферата на автомобилната индустрия, електротехниката, аутсорсинга на 

услуги, информационните технологии, добивната и химическата индустрия, медицинския 
туризъм и се надяват скоро да се чуят позитивни новини.  
Предимства  

Борислав Стефанов твърди, че в последните 3-4 години няма значима промяна в интереса към 
инвестиции в аутсорсинг и производство в България. Кризата накара големите компании да 
преосмислят дали работа, която вършат далеч зад пределите на собствената си страна, не 

биха могли да я преместят по-близо до пазарите. Близостта до Западна Европа според него ни 
дава предимство.  
България продължава да се надява чрез външни инвестиции да се справи с част от 

безработицата и да постигне икономически растеж. Това обаче става задача с повишена 
трудност. Но добри новини в тази посока не липсват и наскоро стана ясно, че от София ще 
бъдат обслужвани по-голяма част от клиентите на Daimler в Германия. Според Майкъл 

Еберхардт, вицепрезидент на HP Enterprise Services, опитът на HP в България е много успешен: 
"Има фактори, които допринесоха за решението ни - политическата стабилност и добрата 
инфраструктура. Другият фактор е доброто ни сътрудничество с университетите тук и  по-

конкретно интересът на младите хора към IT индустрията като цяло." В момента по проекта 
работят около 200 души, а в рамките на следващата година се предвижда броят им да нарасне 
до 700 души.  

Годо или неволята  
Все по-често се чуват въпроси като този: "Защо са ни чуждите инвестиции, щом не плащат 
европейски заплати?!" Все повече стават онези, които препоръчват  

вместо да се молим някой да дойде да печели чрез нас, да се огледаме за възможности да 
изправим българската икономика на крака, като ползваме всички икономически лостове, наред 
с финансовия и интелектуалния потенциал. Според някои е крайно време да се създават 

развойни звена, които да създават българско ноу-хау, което бързо да се превръща в продукти 
за външните пазари. Май е крайно време да спрем да се надяваме на мистериозния Годо и да 
повикаме неволята да издърпа колата от калта, след като златната река пресъхна.  

Как привличаме инвеститори  
Най-благоприятни данъци в ЕС  
♦ 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица  

♦ 10% данък върху личните доходи  
♦ 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над 5 
млн. евро, които създават най-малко 50 работни места  

♦ 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения  
♦ Възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност  
♦ 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)  

♦ Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия.  
Работна ръка  
♦ Високо квалифицирана, многоезична работна ръка  

♦ Най-конкурентни нива на работна заплата В Европа  
♦ 45 000 български студенти в Европа Най-ниски оперативни разходи в Европа. Свободно 
движение на капитали.  
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Интернет издания и социални мрежи  
 
Дата: 09.05.2013  
Източник: www.focus-news.net  

Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1780988  
Брой думи: 252  
 

 
Резюме: Велико Търново. Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и разкриване на 
нови работни места. Това каза заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на 

Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов на среща с работници в 
предприятие „ЕлМот” за производство на ел.мотори във Велико Търново, предаде репортер на 
Радио „Фокус”-Велико Търново.  

 
Заглавие: Цветан Цветанов: Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и 
разкриване на нови работни места  

Подзаглавие:  
Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА  
Текст: Велико Търново. Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и разкриване на 

нови работни места. Това каза заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов на среща с работници в 
предприятие „ЕлМот” за производство на ел.мотори във Велико Търново, предаде репортер на 

Радио „Фокус”-Велико Търново. Нашата цел заедно с кмета Даниел Панов е да направим 
необходимото да бъдат завършени проекти за инфраструктурата, които да доведат до повече 
инвестиции в града и региона, да разкрият нови работни места, за да се развиват в бъдеще 

Велико Търново и областта. Цветан Цветанов припомни за усвоените финансови средства по 
оперативни програми, от които 25 млрд. лева е нетната сума безвъзмездна финансова помощ 
от ЕС, с които е работено за развитието на страната в управленския мандат на ГЕРБ. Трябва 

да продължим работата за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност” за получаване на 
тези безвъзмездни средства за обновяване на технологичния парк на всички предприятия, 
което ще рефлектира и за заплащането в производствата. Цветанов бе категоричен, че е много 

важно да се гласува на тези избори, защото България се нуждае от стабилно правителство, а 
ПП ГЕРБ в управлението си в условията на тежка финансова и икономическа криза доказва, че 
може да работи за страната си. На въпрос на работници от предприятието ще признае ли ГЕРБ 

грешките си, Цветанов заяви, че силата на партия ГЕРБ е в това, че признава грешките си и 
работи за тяхното отстраняване. В новата управленска програма на партията, социалната 
дейност е основен приоритет.  

Цветан Цветанов призова всички да гласуват с бюлетина номер 15.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1780988
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1781019  
Брой думи: 395  

 
 
Резюме: Велико Търново. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на 

Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов връчи членски карти на 
новоприети в общинската организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново, предаде репортер на 
Радио „Фокус”-Велико Търново. На срещата със симпатизанти в парк „Марно поле” и при 

обиколката във Велико Търново днес Цветан Цветанов беше придружен от кмета Даниел 
Панов и кандидатите за народни представители от Четвърти МИР-Велико Търново.  
 

Заглавие: Цветан Цветанов връчи членски карти на новоприети в общинската 
организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново  
Подзаглавие:  

Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА  
Текст: Велико Търново. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния 
предизборен щаб на партията Цветан Цветанов връчи членски карти на новоприети в 

общинската организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус”-
Велико Търново. На срещата със симпатизанти в парк „Марно поле” и при обиколката във 
Велико Търново днес Цветан Цветанов беше придружен от кмета Даниел Панов и кандидатите 

за народни представители от Четвърти МИР-Велико Търново. От началото на месец април 50 
са новоприетите членове на партията в областта. 22 от тях са от Великотърновска община. 15 
бяха получените лично от Цветанов членски карти днес. Цветан Цветанов подчерта, че 

единствено ПП ГЕРБ в тази предизборна кампания е направила такъв нагледен отчет и то за 
малка част от направеното от правителството. Цветанов посочи, че е изключително впечатлен 
от срещата си с работниците от предприятие „ЕлМот” и е получил тяхната подкрепа. 

Работодателите от предприятието са казали, че по ОП „Конкурентоспособност” са закупили 
две машини на обща стойност 2 млн. лева, с които са намалени разходите за енергийната 
ефективност. Цветанов заяви, че до есента тази година близо 8 км ще бъдат 

новоасфалтираните улици в града по инфраструктурния проект, който се реализира в момента 
и е в резултат на комуникацията между местната и изпълнителната власт. Цветан Цветанов 
благодари на Велико Търново, че го е подкрепил през 2009 г. като мажоритарен кандидат от 

Велико Търново и му е дал възможност да се включи в образуването на стабилно 
правителство. Цветан Цветанов бе категоричен, че никой от опозиционните партии не говори в 
предизборната кампания за инфраструктурни проекти, които трябва да бъдат реализирани. Той 

отново повтори, че магистрала „Хемус” ще минава на километри от Велико Търново и Горна 
Оряховица, с които ще бъде стимулиран инвестиционният и производствен процес в региона.  
На импровизираната сцена в парк „Марно поле” Цветан Цветанов се запозна с Георги и Васко – 

две момчета от дома „Пеньо и Мария Велкови”, за които ПП ГЕРБ е дарила с редства за 
абитуриентските им костюми. Цветанов каза, че това е най-малкото, което може да се направи 
за тях и че силата на ПП ГЕРБ е, че дава възможност на знаещите и можещите да се 

реализират в живота. Цветанов каза, че е удовлетворен от факта, че в ПП ГЕРБ е привлечен 
Калин Каменов, който е председател на Държавната агенция за закрила на децата, който също 
е излязъл от домове за сираци, успял е да преодолее трудностите в живота си и е достигнал до 

това развитие.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1781019
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13846482  
Брой думи: 370  

 
 
Резюме: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 

време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов.  
 

Заглавие: Цветан Цветанов: Основна задача за ГЕРБ е магистрала "Хемус" да минава по -
близо до Горна Оряховица  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 
време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 

председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов.  
По думите му в тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени средствата по 
оперативни програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  

«За първи път се провежда кампания с толкова много агресия и компромати, в която се търси 
умишлена провокация в предизборните прояви на опонентите на ГЕРБ. За Велико Търново 
основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус” да минава по-близо 

до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински инфраструктурен парк с 
работещо летище и железница.  
Във Велико Търново ще се наблегне на развитието на културния туризъм, който е голямо 

богатство“, катгоричен бе зам.-председателят на партията. Според Цветанов кметовете по 
места искат стабилно правителство и управление в следващия мандат. Цветан Цветанов 
благодари на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, който показва, че е 

изключително попадение на ГЕРБ. «Силата на Панов е в това, че познава проблемите на града 
и поема лични ангажименти за решаването им“, посочи зам. -председателят на ПП ГЕРБ.  
Цветан Цветанов проведе и среща с работници в предприятие за производство на 

електрически мотори във Велико Търново „Ел Мот”. Инфраструктурата ще доведе до повече 
инвестиции и разкриване на нови работни места. Общата цел на партията и кмета Даниел 
Панов е да се напрваи необходимото да бъдат завършени проекти за инфраструктурата, които 

да доведат до повече инвестиции в града и региона, да разкрият нови работни места, за да се 
развиват в бъдеще Велико Търново и областта“, подчерта Цветанов.  
По думите му силата на ПП ГЕРБ е в това, че признава грешките си и работи за тяхното 

отстраняване. В програмата на ГЕРБ социалната дейност е основен приоритет. Трябва да 
продължим работата по ОП „Конкурентоспособност” за получаване на безвъзмездни 
средства от Европейския съюз за обновяване на технологичния парк на всички предприятия, 

което ще рефлектира и за заплащането в производствата“, каза Цветан Цветанов.  
Той бе категоричен, че е много важно да се гласува на изборите на 12 май, защото България се 
нуждае от стабилно правителство, а ПП ГЕРБ доказа в условията на тежка финансова и 

икономическа криза, че може да работи за страната си.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13846482
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13847770  
Брой думи: 517  

 
 
Резюме: Държавата се нуждае от силно, стабилно правителство и добра комуникация с 

местната власт, заяви във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, 
който води листата на партията за региона.  
 

Заглавие: Цветанов: Държавата се нуждае от стабилно правителство, за да продължим 
да усвояваме европейски средства  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Държавата се нуждае от силно, стабилно правителство и добра комуникация с местната 
власт, заяви във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, който води 

листата на партията за региона. Според него най-важното в този момент е какво ще се случи 
сред изборите на 12 май, тъй като не бива да се възпрепятстват или забавят средствата, 
договорени по европейски програми и проекти. За последните четири години сме усвоили 38% 

или над 10 млрд.лв., а до края на този програмен период са договорени 100 % от средствата, 
припомни Цветанов.  
Във Велико Търново той се срещна на работна закуска с журналисти, след това посети 

телферния завод в града и връчи картите на новоприети членове на ГЕРБ.  
В тежката икономическа криза, ако бъдат спрени или забавени средства по оперативни 
програми, България ще се лиши от свеж финансов ресурс, предупреди Цветанов. Затова 

според него е нужно следващото управление да бъде стабилно и отговорно. Цветанов бе 
категоричен, че за първи път се провежда толкова агресивна и компроматна кампания, без 
реален сблъсък на идеи. Нашите опоненти дори търсят умишлена провокация в предизборните 

прояви на ГЕРБ, посочи зам.-председателят на партията.  
За Велико Търново основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус“ да 
минава по-близо до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински 

инфраструктурен парк с работещо летище и железница, каза още Цветанов. Той похвали кмета 
на Велико Търново Даниел Панов, който по думите му се оказал изключително попадение за 
ГЕРБ. Силата на Панов е в това, че познава проблемите на града и поема лични ангажименти 

за решаването им, добави Цветанов.  
На среща с ръководството и работниците на телферния завод в старата столица той заяви, че 
средствата по европейски програми създават среда за повече инвестиции и работни места, а 

от тук и повече пари за доходи и пенсии. В началото на кризата предприятието е съкратило 260 
работници, но само за последната една година, благодарение на възможностите по 
Оперативна програма “Конкурентноспособност“ са закупени две машини на стойност 2 млн. 

лв., а на работа са назначени нови 60 човека. Над 600 млн. лв. влязоха в малките и средни 
предприятия по програмата “Конкурентноспособност“, което дава допълнителна възможност 
за модернизиране на производството и създаване на по-добри условия на труд, посочи 

Цветанов.  
Силната страна на ГЕРБ е, че може да признае грешките си, заяви още той в отговор на въпрос 
на работничка, която го попита за доходите на хората. Според Цветанов именно европейските 

средства ще създадат среда за повече инвестиции, развитие на социалните политики и растеж 
на доходите. Той обеща повторна среща в предприятието след изборите, за да има възможност 
за подробно обсъждане на реалните политики в производството. След като разгледа заводския 

цех Цветан Цветанов отиде в централния парк на старата столица, където е разпъната 
мобилна шатра на ГЕРБ. Там той връчи картите на част от новоприетите членове на партията в 
региона. Само за последния месец за членство в ГЕРБ са били записани 50 души.  

Цветанов се запозна и с две момчета от дома за деца, лишени от родителски грижи в село 
Балван, които тази година са абитуриенти. Те бяха облечени в балните си костюми, закупени 
със средства, осигурени от кандидатите на ГЕРБ във В. Търново.  

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=13847770
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Lovim-investitori-s-4-novi-filma/nid-106579.html  
Брой думи: 118  

 
 
Резюме: Близо 400 000 лв. ще плати Българската агенция за инвестиции за 4 филма, които да 

рекламират страната ни като добро място за инвестиции. Това става ясно от съобщение за 
подписан договор за изработката на продукцията.  
Филмите ще бъдат направени от консорциума “Триера - Ю-Ви-Ти”. В него влизат фирмите “СЦ 

компютър Ю-Ви-Ти” и “Триера студио”, пише вестник "Труд".  
 
Заглавие: Ловим инвеститори с 4 нови филма  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 400 000 лв. ще плати Българската агенция за инвестиции за 4 филма, които да 

рекламират страната ни като добро място за инвестиции. Това става ясно от съобщение за 
подписан договор за изработката на продукцията.  
Филмите ще бъдат направени от консорциума “Триера - Ю-Ви-Ти”. В него влизат фирмите “СЦ 

компютър Ю-Ви-Ти” и “Триера студио”, пише вестник "Труд".  
Четирите филма ще са на английски език и трябва да са готови до 4 месеца. Парите за 
изработването им са по проект за общо 15.4 млн. лв. от оперативна програма 

“Конкурентоспособност”.  
До момента от тях са усвоени 4.14 млн. лв. С част от тези средства беше направен и клипът 
със сгрешената карта на страната, от която беше отрязана част от Югозападна България.  

 

http://profit.bg/news/Lovim-investitori-s-4-novi-filma/nid-106579.html
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_obeshta_podobra_infrastruktura-
187413.html  

Брой думи: 187  
 
 

Резюме: Велико Търново. Подобряване на инфраструктурата е възможност за бъдещи 
инвестиции и създаване на нови работни места в страната. Това каза заместник -председателят 
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с работници от предприятие за производство на 

ел.мотори във Велико Търново.  
 
Заглавие: Цветанов обеща по-добра инфраструктура   

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. Подобряване на инфраструктурата е възможност за бъдещи 

инвестиции и създаване на нови работни места в страната. Това каза заместник -председателят 
на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов на среща с работници от предприятие за производство на 
ел.мотори във Велико Търново.  

По думите на председателя на Националния предизборен щаб на ГЕРБ, в града и региона са 
нужни повече инвестиции, за да може той да има бъдеще. Той увери събралите се, че заедно  с 
кмета на града Даниел Панов ще работи в тази насока.  

Цветан Цветанов уточни, че ГЕРБ ще продължи работата за кандидатстване по ОП 
„Конкурентоспособност". По този държавата ще получи безвъзмездни средства за 
обновяване на технологииите на всички предприятия. Това ще рефлектира и върху 

заплащането в производствата.  
По думите на Цветанов България се нуждае от стабилно правителство, което ще бъде 
постигнато, ако гражданите гласуват за ПП ГЕРБ тази неделя. Той каза още, че по време на 

управлението на ГЕРБ в условията на тежка финансова и икономическа криза доказва, че 
партията може да работи отговорно за страната си.  
На срещата с работници от предприятието във Велико Търново, Цветанов заяви, че силата на 

ГЕРБ е в това, че признава грешките си.  
 

http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_obeshta_podobra_infrastruktura-187413.html
http://www.standartnews.com/izbori_2013-novini/tsvetanov_obeshta_podobra_infrastruktura-187413.html
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663406  
Брой думи: 252  

 
 
Резюме: Велико Търново. Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и разкриване на 

нови работни места. Това каза заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов на среща с работници в 
предприятие „ЕлМот” за производство на ел.мотори във Велико Търново, предаде репортер на 

Радио „Фокус”-Велико Търново.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и 

разкриване на нови работни места  
Подзаглавие:  
Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА  

Текст: Велико Търново. Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и разкриване на 
нови работни места. Това каза заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов на среща с работници в 

предприятие „ЕлМот” за производство на ел.мотори във Велико Търново, предаде репортер на 
Радио „Фокус”-Велико Търново. Нашата цел заедно с кмета Даниел Панов е да направим 
необходимото да бъдат завършени проекти за инфраструктурата, които да доведат до повече 

инвестиции в града и региона, да разкрият нови работни места, за да се развиват в бъдеще 
Велико Търново и областта. Цветан Цветанов припомни за усвоените финансови средства по 
оперативни програми, от които 25 млрд. лева е нетната сума безвъзмездна финансова помощ 

от ЕС, с които е работено за развитието на страната в управленския мандат на ГЕРБ. Трябва 
да продължим работата за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност” за получаване на 
тези безвъзмездни средства за обновяване на технологичния парк на всички предприятия, 

което ще рефлектира и за заплащането в производствата. Цветанов бе категоричен, че е много 
важно да се гласува на тези избори, защото България се нуждае от стабилно правителство, а 
ПП ГЕРБ в управлението си в условията на тежка финансова и икономическа криза доказва, че 

може да работи за страната си. На въпрос на работници от предприятието ще признае ли ГЕРБ 
грешките си, Цветанов заяви, че силата на партия ГЕРБ е в това, че признава грешките си и 
работи за тяхното отстраняване. В новата управленска програма на партията, социалната 

дейност е основен приоритет.  
Цветан Цветанов призова всички да гласуват с бюлетина номер 15.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663406
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663437  
Брой думи: 395  

 
 
Резюме: Велико Търново. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на 

Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов връчи членски карти на 
новоприети в общинската организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново, предаде репортер на 
Радио „Фокус”-Велико Търново.  

 
Заглавие: Цветан Цветанов връчи членски карти на новоприети в общинската 
организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново  

Подзаглавие:  
Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА  
Текст: Велико Търново. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния 

предизборен щаб на партията Цветан Цветанов връчи членски карти на новоприети в 
общинската организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус”-
Велико Търново. На срещата със симпатизанти в парк „Марно поле” и при обиколката във 

Велико Търново днес Цветан Цветанов беше придружен от кмета Даниел Панов и кандидатите 
за народни представители от Четвърти МИР-Велико Търново. От началото на месец април 50 
са новоприетите членове на партията в областта. 22 от тях са от Великотърновска общ ина. 15 

бяха получените лично от Цветанов членски карти днес. Цветан Цветанов подчерта, че 
единствено ПП ГЕРБ в тази предизборна кампания е направила такъв нагледен отчет и то за 
малка част от направеното от правителството. Цветанов посочи, че е изключително впечатлен 

от срещата си с работниците от предприятие „ЕлМот” и е получил тяхната подкрепа. 
Работодателите от предприятието са казали, че по ОП „Конкурентоспособност” са закупили 
две машини на обща стойност 2 млн. лева, с които са намалени разходите за енергийната 

ефективност. Цветанов заяви, че до есента тази година близо 8 км ще бъдат 
новоасфалтираните улици в града по инфраструктурния проект, който се реализира в момента 
и е в резултат на комуникацията между местната и изпълнителната власт. Цветан Цветанов 

благодари на Велико Търново, че го е подкрепил през 2009 г. като мажоритарен кандидат от 
Велико Търново и му е дал възможност да се включи в образуването на стабилно 
правителство. Цветан Цветанов бе категоричен, че никой от опозиционните партии не говори в 

предизборната кампания за инфраструктурни проекти, които трябва да бъдат реализирани. Той 
отново повтори, че магистрала „Хемус” ще минава на километри от Велико Търново и Горна 
Оряховица, с които ще бъде стимулиран инвестиционният и производствен процес в региона.  

На импровизираната сцена в парк „Марно поле” Цветан Цветанов се запозна с Георги и Васко – 
две момчета от дома „Пеньо и Мария Велкови”, за които ПП ГЕРБ е дарила средства за 
абитуриентските им костюми. Цветанов каза, че това е най-малкото, което може да се направи 

за тях и че силата на ПП ГЕРБ е, че дава възможност на знаещите и можещите да се 
реализират в живота. Цветанов каза, че е удовлетворен от факта, че в ПП ГЕРБ е привлечен 
Калин Каменов, който е председател на Държавната агенция за закрила на децата, който също 

е излязъл от домове за сираци, успял е да преодолее трудностите в живота си и е достигнал до 
това развитие.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663437
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663430  
Брой думи: 395  

 
 
Резюме: Велико Търново. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на 

Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов връчи членски карти на 
новоприети в общинската организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново, предаде репортер на 
Радио „Фокус”-Велико Търново.  

 
Заглавие: Цветан Цветанов връчи членски карти на новоприети в общинската 
организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново  

Подзаглавие:  
Автор: Цветелина ИЛАРИОНОВА  
Текст: Велико Търново. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния 

предизборен щаб на партията Цветан Цветанов връчи членски карти на новоприети в 
общинската организация на ПП ГЕРБ-Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус”-
Велико Търново. На срещата със симпатизанти в парк „Марно поле” и при обиколката във 

Велико Търново днес Цветан Цветанов беше придружен от кмета Даниел Панов и кандидатите 
за народни представители от Четвърти МИР-Велико Търново. От началото на месец април 50 
са новоприетите членове на партията в областта. 22 от тях са от Великотърновска община. 15 

бяха получените лично от Цветанов членски карти днес. Цветан Цветанов подчерта, че 
единствено ПП ГЕРБ в тази предизборна кампания е направила такъв нагледен отчет и то за 
малка част от направеното от правителството. Цветанов посочи, че е изключително впечатлен 

от срещата си с работниците от предприятие „ЕлМот” и е получил тяхната подкрепа. 
Работодателите от предприятието са казали, че по ОП „Конкурентоспособност” са закупили 
две машини на обща стойност 2 млн. лева, с които са намалени разходите за енергийната 

ефективност. Цветанов заяви, че до есента тази година близо 8 км ще бъдат 
новоасфалтираните улици в града по инфраструктурния проект, който се реализира в момента 
и е в резултат на комуникацията между местната и изпълнителната власт. Цветан Цветанов 

благодари на Велико Търново, че го е подкрепил през 2009 г. като мажоритарен кандидат от 
Велико Търново и му е дал възможност да се включи в образуването на стабилно 
правителство. Цветан Цветанов бе категоричен, че никой от опозиционните партии не говори в 

предизборната кампания за инфраструктурни проекти, които трябва да бъдат реализирани. Той 
отново повтори, че магистрала „Хемус” ще минава на километри от Велико Търново и Горна 
Оряховица, с които ще бъде стимулиран инвестиционният и производствен процес в региона.  

На импровизираната сцена в парк „Марно поле” Цветан Цветанов се запозна с Георги и Васко – 
две момчета от дома „Пеньо и Мария Велкови”, за които ПП ГЕРБ е дарила средства  за 
абитуриентските им костюми. Цветанов каза, че това е най-малкото, което може да се направи 

за тях и че силата на ПП ГЕРБ е, че дава възможност на знаещите и можещите да се 
реализират в живота. Цветанов каза, че е удовлетворен от факта, че в ПП ГЕРБ е привлечен 
Калин Каменов, който е председател на Държавната агенция за закрила на децата, който също 

е излязъл от домове за сираци, успял е да преодолее трудностите в живота си и е достигнал до 
това развитие.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=663430
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/198445  
Брой думи: 370  

 
 
Резюме: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 

време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов. По думите му в 
тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени средствата по оперативни 

програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: Основна задача за ГЕРБ е магистрала "Хемус" да минава по -

близо до Горна Оряховица  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 
време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ПП ГЕРБ и 
председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов. По думите му в 

тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени средствата по оперативни 
програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  
„За първи път се провежда кампания с толкова много агресия и компромати, в която се търси 

умишлена провокация в предизборните прояви на опонентите на ГЕРБ. За Велико Търново 
основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус” да минава по-близо 
до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински инфраструктурен парк с 

работещо летище и железница.  
Във Велико Търново ще се наблегне на развитието на културния туризъм, който е голямо 
богатство“, катгоричен бе зам.-председателят на партията. Според Цветанов кметовете по 

места искат стабилно правителство и управление в следващия мандат. Цветан Цветанов 
благодари на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, който показва, че е 
изключително попадение на ГЕРБ. „Силата на Панов е в това, че познава проблемите на града 

и поема лични ангажименти за решаването им“, посочи зам. -председателят на ПП ГЕРБ.  
Цветан Цветанов проведе и среща с работници в предприятие за производство на 
електрически мотори във Велико Търново „Ел Мот”. „Инфраструктурата ще доведе до повече 

инвестиции и разкриване на нови работни места. Общата цел на партията и кмета Даниел 
Панов е да се напрваи необходимото да бъдат завършени проекти за инфраструктурата, които 
да доведат до повече инвестиции в града и региона, да разкрият нови работни места, за да се 

развиват в бъдеще Велико Търново и областта“, подчерта Цветанов.  
По думите му силата на ПП ГЕРБ е в това, че признава грешките си и работи за тяхното 
отстраняване. „В програмата на ГЕРБ социалната дейност е основен приоритет. Трябва да 

продължим работата по ОП „Конкурентоспособност” за получаване на безвъзмездни 
средства от Европейския съюз за обновяване на технологичния парк на всички предприятия, 
което ще рефлектира и за заплащането в производствата“,  каза Цветан Цветанов.  

Той бе категоричен, че е много важно да се гласува на изборите на 12 май, защото България се 
нуждае от стабилно правителство, а ПП ГЕРБ доказа в условията на тежка финансова и 
икономическа криза, че може да работи за страната си.  

 

http://www.blitz.bg/news/article/198445
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.bulgaria-news.bg  
Връзка: http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post79222.html  
Брой думи: 328  

 
 
Резюме: Във Велико Търново зам. председателят на ГЕРБ заяви, че за града основна задача е 

строителството на магистралата, инфраструктурен парк с работещо летище и железница  
 
Заглавие: ЦВЕТАНОВ: ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПРАВИ КАМПАНИЯ С ТОЛКОВА АГРЕСИЯ И 

КОМПРОМАТИ И СЕ ТЪРСИ УМИШЛЕНА ПРОВОКАЦИЯ  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Във Велико Търново зам. председателят на ГЕРБ заяви, че за града основна задача е 
строителството на магистралата, инфраструктурен парк с работещо летище и железница  
„Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно”, заяви по време на 

работна среща във Велико Търново зам.-председателят на Цветан Цветанов. Според него в 
тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени средствата по оперативни 
програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  

„За първи път се провежда кампания с толкова много агресия и компромати, в която се търси 
умишлена провокация в предизборните прояви на опонентите на ГЕРБ. За Велико Търново 
основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус" да минава по-близо 

до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински инфраструктурен парк с 
работещо летище и железница. Във Велико Търново ще се наблегне на развитието на 
културния туризъм, който е голямо богатство", каза Цветанов.  

Кметовете по места искат стабилно правителство и управление в следващия мандат. Цветанов 
благодари на кмета на Велико Търново Даниел Панов, който показва, че е изключително 
попадение на ГЕРБ: „Силата на Панов е в това, че познава проблемите на града и поема лични 

ангажименти за решаването им."  
Зам.-председателят на ГЕРБ се срещна и с работници в предприятие за производство на 
електрически мотори във Велико Търново „Ел Мот". „Инфраструктурата ще доведе до повече 

инвестиции и разкриване на нови работни места”, подчерта зам. председателят на ГЕРБ.  
Общата цел на партията и кмета Даниел Панов е да бъдат завършени проекти за 
инфраструктурата, които да доведат до повече инвестиции в града и региона, да разкрият нови 

работни места, за да се развиват в бъдеще Велико Търново и областта.  
В програмата на ГЕРБ социалната дейност е основен приоритет. Трябва да продължи работата 
по оперативна програма "Конкурентоспособност" за получаване на безвъзмездни средства 

от Европейския съюз за обновяване на технологичния парк на всички предприятия, което ще 
рефлектира и за заплащането в производствата.   
Цветанов бе категоричен, че е много важно да се гласува на 12 май, защото България се 

нуждае от стабилно правителство.  
 

http://www.bulgaria-news.bg/category/bulgaria/politics/article/post79222.html
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1082210  
Брой думи: 517  

 
 
Резюме: Държавата се нуждае от силно, стабилно правителство и добра комуникация с 

местната власт, заяви във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, 
който води листата на партията за региона.  
 

Заглавие: Цветанов: Държавата се нуждае от стабилно правителство, за да продължим 
да усвояваме евросредства  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Държавата се нуждае от силно, стабилно правителство и добра комуникация с местната 
власт, заяви във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, който води 

листата на партията за региона. Според него най-важното в този момент е какво ще се случи 
сред изборите на 12 май, тъй като не бива да се възпрепятстват или забавят средствата, 
договорени по европейски програми и проекти. За последните четири години сме усвоили 38% 

или над 10 млрд.лв., а до края на този програмен период са договорени 100 % от средствата, 
припомни Цветанов.  
Във Велико Търново той се срещна на работна закуска с журналисти, след това посети 

телферния завод в града и връчи картите на новоприети членове на ГЕРБ.  
В тежката икономическа криза, ако бъдат спрени или забавени средства по оперативни 
програми, България ще се лиши от свеж финансов ресурс, предупреди Цветанов. Затова 

според него е нужно следващото управление да бъде стабилно и отговорно. Цветанов бе 
категоричен, че за първи път се провежда толкова агресивна и компроматна кампания, без 
реален сблъсък на идеи. Нашите опоненти дори търсят умишлена провокация в предизборните 

прояви на ГЕРБ, посочи зам.-председателят на партията.  
За Велико Търново основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус" да 
минава по-близо до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински 

инфраструктурен парк с работещо летище и железница, каза още Цветанов. Той похвали кмета 
на Велико Търново Даниел Панов, който по думите му се оказал изключително попадение за 
ГЕРБ. Силата на Панов е в това, че познава проблемите на града и поема лични ангажименти 

за решаването им, добави Цветанов.  
На среща с ръководството и работниците на телферния завод в старата столица той заяви, че 
средствата по европейски програми създават среда за повече инвестиции и работни места, а 

от тук и повече пари за доходи и пенсии. В началото на кризата предприятието е съкратило 260 
работници, но само за последната една година, благодарение на възможностите по 
Оперативна програма "Конкурентноспособност" са закупени две машини на стойност 2 млн. 

лв., а на работа са назначени нови 60 човека. Над 600 млн. лв. влязоха в малките и средни 
предприятия по програмата "Конкурентноспособност", което дава допълнителна възможност 
за модернизиране на производството и създаване на по-добри условия на труд, посочи 

Цветанов.  
Силната страна на ГЕРБ е, че може да признае грешките си, заяви още той в отговор на въпрос 
на работничка, която го попита за доходите на хората. Според Цветанов именно европейските 

средства ще създадат среда за повече инвестиции, развитие на социалните политики и растеж 
на доходите. Той обеща повторна среща в предприятието след изборите, за да има възможност 
за подробно обсъждане на реалните политики в производството. След като разгледа заводския 

цех Цветан Цветанов отиде в централния парк на старата столица, където е разпъната 
мобилна шатра на ГЕРБ. Там той връчи картите на част от новоприетите членове на партията в 
региона. Само за последния месец за членство в ГЕРБ са били записани 50 души.  

Цветанов се запозна и с две момчета от дома за деца, лишени от родителски грижи в село 
Балван, които тази година са абитуриенти. Те бяха облечени в балните си костюми, закупени 
със средства, осигурени от кандидатите на ГЕРБ във В. Търново.  

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1082210
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1082142  
Брой думи: 367  

 
 
Резюме: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 

време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ГЕРБ и председател 
на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов.  
 

Заглавие: Цветан Цветанов: Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и нови 
работни места  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 
време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ГЕРБ и председател 

на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов.  
По думите му в тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени средствата по 
оперативни програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  

„За първи път се провежда кампания с толкова много агресия и компромати, в която се търси 
умишлена провокация в предизборните прояви на опонентите на ГЕРБ.  
За Велико Търново основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус" да 

минава по-близо до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински 
инфраструктурен парк с работещо летище и железница. Във Велико Търново ще се наблегне 
на развитието на културния туризъм, който е голямо богатство", катгоричен бе зам. -

председателят на партията.  
Според Цветанов кметовете по места искат стабилно правителство и управление в следващия 
мандат. Цветан Цветанов благодари на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, който 

показва, че е изключително попадение на ГЕРБ.  
„Силата на Панов е в това, че познава проблемите на града и поема лични ангажименти за 
решаването им", посочи зам.-председателят на ГЕРБ.  

Цветан Цветанов проведе и среща с работници в предприятие за производство на 
електрически мотори във Велико Търново „Ел Мот".  
„Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и разкриване на нови работни места. 

Общата цел на партията и кмета Даниел Панов е да се направи необходимото да бъдат 
завършени проекти за инфраструктурата, които да доведат до повече инвестиции в града и 
региона, да разкрият нови работни места, за да се развиват в бъдеще Велико Търново и 

областта", подчерта Цветанов.  
По думите му силата на ПП ГЕРБ е в това, че признава грешките си и работи за тяхното 
отстраняване.  

„В програмата на ГЕРБ социалната дейност е основен приоритет. Трябва да продължим 
работата по ОП „Конкурентоспособност" за получаване на безвъзмездни средства от 
Европейския съюз за обновяване на технологичния парк на всички предприятия, което ще 

рефлектира и за заплащането в производствата", каза Цветан Цветанов.  
Той бе категоричен, че е много важно да се гласува на изборите на 12 май, защото България се 
нуждае от стабилно правителство, а ГЕРБ доказа в условията на тежка финансова и 

икономическа криза, че може да работи за страната си.  
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1082142
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/43542__uchenici_vpechatliha_posetitelite_na_sofijski_festival_na_nauk

ata_s_moderniyat_ikonom_melisa  
Брой думи: 255  
 

 
Резюме: Софийски фестивал на науката,София Тех Парк,система за автоматизация на дома  
На 9 май 2013 г. се откри третото издание на „Софийски фестивал на науката“, организиран от 

Британски съвет. Mлади изобретатели от София Тех Парк участват в събитието с 
демонстрационен модел „Умна къща“.  
 

Заглавие: Ученици впечатлиха посетителите на „Софийски фестивал на науката“ с 
„Модерният иконом Мелиса“  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Софийски фестивал на науката,София Тех Парк,система за автоматизация на дома  
На 9 май 2013 г. се откри третото издание на „Софийски фестивал на науката“, организиран от 

Британски съвет. Mлади изобретатели от София Тех Парк участват в събитието с 
демонстрационен модел „Умна къща“. Учениците Любомир Янчев и Христо Стоянов са 
проектирали „Модерният иконом Мелиса“ (modernsteward.com) - свободна система за 

автоматизация на дома, която позволява управлението на различни електроуреди чрез глас 
или през уеб интерфейс. Поради специфичната архитектура на „Модерният иконом Мелиса“ 
лесно могат да се добавят още електрически уреди, които да бъдат управлявани чрез 

системата.  
„Умна къща“ ще бъде на разположение на посетителите на фестивала от 9 до 12 май, в зона 
42, пред театър „София“. Всеки ще може да изпробва възможностите на „Модерният иконом 

Мелиса“, като задейства с гласови команди щорите на прозореца, телевизора, лампите, 
кафеварката и др. електрически уреди. Пространственото оформление на „Умна къща“ е дело 
на студентите от Детска архитектурна работилница.Младите изобретатели – Христо Стоянов и 

Любомир Янчев са наградени за проекта „Модерният иконом Мелиса“ в състезанието “Млади 
таланти” на МОМН през 2012 г., а софтуерът за управление на домакинство чрез гласови 
команди е бил представян и на престижното международно състезание за млади учени EUCYS 

в Братислава.  
Няколко месеца след подписването на договор с Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“, София Тех Парк стартира поредица от дейности в подкрепа на 

младите предприемачи и изобретатели, преди изграждането на комплекса през 2015 г.София 
Тех Парк се осъществява по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Европейската 
безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са 

съфинансирани от българската държава.  
 

http://www.computerworld.bg/43542__uchenici_vpechatliha_posetitelite_na_sofijski_festival_na_naukata_s_moderniyat_ikonom_melisa
http://www.computerworld.bg/43542__uchenici_vpechatliha_posetitelite_na_sofijski_festival_na_naukata_s_moderniyat_ikonom_melisa
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1971417  
Брой думи: 348  

 
 
Резюме: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно, заяви по време 

на работна среща във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб Цветан Цветанов, цитиран от пресцентъра на партията.  
 

Заглавие: Цветанов: Инфраструктурата води до повече инвестиции и нови работни места  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно, заяви по време на 
работна среща във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб Цветан Цветанов, цитиран от пресцентъра на партията.  

По думите му в тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени средствата по 
оперативни програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  
„За първи път се провежда кампания с толкова много агресия и компромати, в която се  

търси умишлена провокация в предизборните прояви на опонентите на ГЕРБ - каза Цветанов. - 
За Велико Търново основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус" да 
минава по-близо до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински 

инфраструктурен парк с работещо летище и железница. Във Велико Търново ще се наблегне 
на развитието на културния туризъм, който е голямо богатство."  
Според Цветан Цветанов кметовете по места искат стабилно правителство и управление в 

следващия мандат. Той благодари на кмета на Велико Търново Даниел Панов, който показва, 
че е изключително попадение на ГЕРБ: „Силата на Панов е в това, че познава проблемите на 
града и поема лични ангажименти за решаването им."  

Зам.-председателят на ГЕРБ се срещна и с работници в предприятие за производство на 
електрически мотори във Велико Търново „Ел Мот". „Инфраструктурата ще доведе до повече 
инвестиции и разкриване на нови работни места - подчерта Цветанов. - Общата цел на 

партията и кмета Даниел Панов е да се напрваи необходимото да бъдат завършени проекти за 
инфраструктурата, които да доведат до повече инвестиции в града и региона, да разкрият нови 
работни места, за да се развиват в бъдеще Велико Търново и областта."  

Силата на ПП ГЕРБ е в това, че признава грешките си и работи за тяхното отстраняване, заяви 
още Цветан Цветанов: „В програмата на ГЕРБ социалната дейност е основен приоритет. 
Трябва да продължим работата по оперативна програма "Конкурентоспособност" за 

получаване на безвъзмездни средства от Европейския съюз за обновяване на технологичния 
парк на всички предприятия, което ще рефлектира и за заплащането в производствата."  
Цветанов бе категоричен, че е много важно да се гласува на 12 май, защото България се 

нуждае от стабилно правителство.  
 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1971417
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1971435  
Брой думи: 345  

 
 
Резюме: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно, заяви по време 

на работна среща във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ и председател на 
Националния предизборен щаб Цветан Цветанов, цитиран от пресцентъра на партията.  
 

Заглавие: Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и работни места, заяви 
Цветанов  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно, заяви по време на 
работна среща във Велико Търново зам.-председателят на ГЕРБ и председател на 

Националния предизборен щаб Цветан Цветанов, цитиран от пресцентъра на партията.  
По думите му в тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени средствата по 
оперативни програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  

„За първи път се провежда кампания с толкова много агресия и компромати, в която се  
търси умишлена провокация в предизборните прояви на опонентите на ГЕРБ - каза Цветанов. - 
За Велико Търново основна задача в управленската програма на ГЕРБ е магистрала „Хемус" да 

минава по-близо до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да станат истински 
инфраструктурен парк с работещо летище и железница. Във Велико Търново ще се наблегне 
на развитието на културния туризъм, който е голямо богатство."  

Според Цветан Цветанов кметовете по места искат стабилно правителство и управление в 
следващия мандат. Той благодари на кмета на Велико Търново Даниел Панов, който показва, 
че е изключително попадение на ГЕРБ: „Силата на Панов е в това, че познава проблемите на 

града и поема лични ангажименти за решаването им."  
Зам.-председателят на ГЕРБ се срещна и с работници в предприятие за производство на 
електрически мотори във Велико Търново „Ел Мот". „Инфраструктурата ще доведе до повече 

инвестиции и разкриване на нови работни места - подчерта Цветанов. - Общата цел на 
партията и кмета Даниел Панов е да се напрваи необходимото да бъдат завършени проекти за 
инфраструктурата, които да доведат до повече инвестиции в града и региона, да разкрият нови 

работни места, за да се развиват в бъдеще Велико Търново и областта."  
Силата на ПП ГЕРБ е в това, че признава грешките си и работи за тяхното отстраняване, заяви 
още Цветан Цветанов: „В програмата на ГЕРБ социалната дейност е основен приоритет. 

Трябва да продължим работата по оперативна програма "Конкурентоспособност" за 
получаване на безвъзмездни средства от Европейския съюз за обновяване на технологичния 
парк на всички предприятия, което ще рефлектира и за заплащането в производствата."  

Цветанов бе категоричен, че е много важно да се гласува на 12 май, защото България се 
нуждае от стабилно правителство.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1971435


 

 

30 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

0
/5

/2
0
1
3
 

Дата: 09.05.2013  

Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/gerb-obeshtava-poveche-i-po-dobri-patishta_NDI3NjsxMDk=.html  
Брой думи: 149  

 
 
Резюме: Подобряване на инфраструктурата. Това обеща зам.-лидерът на ГЕРБ Цветан 

Цветанов, който бе на обиколка във Велико Търново.  
 
Заглавие: ГЕРБ обещава повече и по-добри пътища  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Подобряване на инфраструктурата. Това обеща зам.-лидерът на ГЕРБ Цветан 

Цветанов, който бе на обиколка във Велико Търново.  
По думите му подобряването на пътищата у нас дава възможност за нови инвестиции и нови 
работни места. Цветанов се похвали с огромните средства по различни европрограми, усвоени 

при управлението на ГЕРБ.  
От тях 25 млрд. лева е нетната сума на безвъзмездната помощ, която сме взели от Европа при 
ГЕРБ. ГЕРБ ще продължи работата за кандидатстване по програма „Конкурентоспособност". 

По този схема ще получим пари за обновяване на технологиите на всички предприятия. Това 
ще рефлектира и върху заплащането в производствата, увери Цветанов.  
Ще се наблегне на културния туризъм и на строежа на магистрала „Хемус”. По думите му 

България се нуждае от стабилно правителство, а ГЕРБ е доказала, че може да работи за 
страната си дори и в криза. Той бе категоричен, че за първи път се провежда кампания с 
толкова много агресия и компромати.  

 

http://novinar.net/news/gerb-obeshtava-poveche-i-po-dobri-patishta_NDI3NjsxMDk=.html
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/47392  
Брой думи: 402  

 
 
Резюме: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 

време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ГЕРБ Цветан 
Цветанов. По думите му в тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени 
средствата по оперативни програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  

 
Заглавие: Цветанов гласува в Търново  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Управлението на България след изборите трябва да бъде отговорно. Това заяви по 
време на работна среща във Велико Търново заместник-председателят на ГЕРБ Цветан 

Цветанов. По думите му в тежката финансова и икономическа криза, ако бъдат спрени 
средствата по оперативни програми, България се лишава от свеж финансов ресурс.  
Шефът на предизборния щаб каза още, че ще гласува във Велико Търново в неделя, а в деня 

за размисъл ще бъде със семейството си в града. В парк "Марно поле" той връчи членски карти 
на новоприети в общинската организация на партията във Велико Търново.  
"За първи път се провежда кампания с толкова много агресия и компромати, в която се  търси 

умишлена провокация в предизборните прояви на опонентите на ГЕРБ", коментира Цветанов. 
Зам.-шефът каза, че за Велико Търново основна задача в управленската програма е 
магистрала "Хемус" да минава по-близо до Горна Оряховица, за да може градът и регионът да 

станат истински инфраструктурен парк с работещо летище и железница.  
"Във Велико Търново ще се наблегне на развитието на културния туризъм, който е голямо 
богатство", категоричен бе зам.-председателят на партията. Според него кметовете по места 

искат стабилно правителство и управление в следващия мандат. Цветанов благодари на кмета 
на общината Даниел Панов, който показва, че е изключително попадение на ГЕРБ. "Силата на 
Панов е в това, че познава проблемите на града и поема лични ангажименти за решаването 

им“, посочи зам.-председателят на ГЕРБ. Цветан Цветанов проведе и среща с работници в 
предприятие за производство на електрически мотори във Велико Търново "Ел Мот". 
"Инфраструктурата ще доведе до повече инвестиции и разкриване на нови работни места.  

Общата цел на партията и кмета Даниел Панов е да се направи необходимото да бъдат 
завършени проекти за инфраструктурата, които да доведат до повече инвестиции в града и 
региона, да разкрият нови работни места, за да се развиват в бъдеще Велико Търново и 

областта“, подчерта Цветанов.  
По думите му силата на ГЕРБ е в това, че признава грешките си и работи за тяхното 
отстраняване. "В програмата ни социалната дейност е основен приоритет. Трябва да 

продължим работата по ОП „Конкурентоспособност” за получаване на безвъзмездни 
средства от Европейския съюз за обновяване на технологичния парк на всички предприятия, 
което ще рефлектира и за заплащането в производствата“, каза още Цветан Цветанов. Той бе 

категоричен, че е много важно да се гласува на изборите на 12 май, защото България се 
нуждае от стабилно правителство, а ГЕРБ доказа в условията на тежка финансова и 
икономическа криза, че може да работи за страната си.  

 

http://www.dartsnews.bg/News/47392
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5

%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 310  
 

 
Резюме: Нова процедура за фирмите по ОП „Конкурентноспособност“  
Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентноспособност“ обяви нова процедура 

за подбор на проекти BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията".  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди около час  

Нова процедура за фирмите по ОП „Конкурентноспособност“  
Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентноспособност“ обяви нова 
процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 

предприятията". Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и 
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна 

пазарна реализация. Подкрепата се предоставя по 2 компонента. По елемент „Инвестиции“ 
фирмите могат да получат финансиране за закупуване на ново оборудване, комплектни възли, 
агрегати, детайли и материали, придобиване на интелектуална собственост и специализиран 

софтуер, необходими за внедряването на иновативните продукт, услуга или процес. По 
елемент „Услуги“ допустими за финансиране са консултантски услуги от инженерно-технически 
характер, маркетингови и бизнес анализи и стратегии за реализация на внедряваните 

иновативни продукти, както и за изготвяне на проектното предложение.  
Общият размер на средствата по схемата е 88 012 350 лева. Допустими кандидати са микро, 
малки, средни и големи предприятия, които внедряват иновативни продукти (собствена 

разработка или придобити от трети лица). Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ 
за инвестиции варира от 50% за големи до 70% за микро и малки фирми, а за консултантски 
услуги е 90% за всички кандидати. Минималният размер за един проект е 100 000 лева, а 

максималният – 3 000 000 лева. Проектите трябва да бъдат реализирани в срок до 18 месеца. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2013 г. Пълният пакет документи 
за кандидатстване, както и въпроси и отговори по процедурата са публикувани на интернет 

адреса на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен 
портал www.eufunds.bg. Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен 
информационен център – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел. 068/604297 или по 

електронна поща: oic.lovech@eufunds.bg .  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор 
на проекти с определен срок за кандидатстване:   
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 09.05.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol  
Брой думи: 94  

 
 
Резюме: преди 8 часа  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013 г.  

 
Заглавие: Областен информационен център гр.Ямбол сподели връзка.  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: преди 8 часа  
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: 
„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на 

въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.2: 
„Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”, 
катоОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации 

в предприятията”.  
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на 
Оперативна  
 

https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol
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Дата: 09.05.2013  

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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637  
Брой думи: 197  
 

 
Резюме: Обявена е процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”  
На 08.05.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 
ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 

предприятията”  
 
Заглавие: Областен информационен център Сливен сподели връзка.  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 8 часа  

Обявена е процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”  
На 08.05.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 
ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в 
предприятията”  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се 
изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  
Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган – Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.  
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.  

Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”  
www.opcompetitiveness.bg  

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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
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%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637

