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Няма намерена информация.
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 10.05.2013
Източник: в. Борба, Велико Търново
Страница: 5
Брой думи: 667
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО

Заглавие: Цветан Цветанов: "Над 600 млн. лв. влязоха в българските предприятия по
Оперативна програма "Конкурентоспособност" по време на управлението на ГЕРБ"
Подзаглавие: Водачът на листата заедно с кмета на Велико Търново и кандидатите за
депутати посетиха "Елмот"
Автор: Елена ЧАМУРКОВА
Текст: НАД 600 МЛН. ЛВ. СА ВЛЕЗЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА
ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ".
Това съобщи на среща вчера във великотърновската фирма "Елмот" водачът на листата на
ГЕРБ за областта и зам.-председател на партията Цветан Цветанов. Той подчерта, че с 2 млн.
лв. от тези средства предприятието в старата столица е закупило миналата година две машини,
едната от които вече работи, а пусковият срок на втората предстои. Машините са много поикономични, а производителността им е в пъти по-висока, увери и главният инженер и зам.директор на фирмата Павлин Лазаров. Той показа в подробности производствения цикъл в
дружеството като разведе Цветан Цветанов в цеховете, а доскорошният вицепремиер се
ръкува лично с почти целия персонал и отговори в детайли на многобройните въпроси на
работниците.
"В началото на кризата - януари и февруари 2009 г., съкратихме около 200 работници, а спадът
на производството ни бе 75%. След известно време обаче се съвзехме, направихме
антикризисна програма и всяка година бележим ръст от около 10-15%, а и вече назначихме 60
нови работници, с което персоналът ни достигна 500 човека", обясни главният инженер. Той
благодари на Цветанов за усилията, които правителството на ГЕРБ е положило, управлявайки
във вихъра на кризата, за да може българският бизнес да усвоява средства от европейската
солидарност. Цветанов подчерта, че през следващия програмен период в България ще влязат
25 млрд. лв. безвъзмездно от Европа по оперативните програми, които с държавното
съфинансиране ще достигнат 32 млрд. лв. Водачът на листата на ГЕРБ за областта призова
още родните предприемачи да последват примера на ръководството на "Елмот" и да
кандидатстват за европейски средства, които ще дадат допълнителни възможности за
модернизиране на предприятията и създаване по-добри възможности за труд.
На срещата си Цветан Цветанов бе придружаван от кмета на Велико Търново Даниел Панов и
кандидатите за депутати Евгени Стоев, Мирослав Петков, Георги Давидов, Любомира Попова и
Деян Хаджийски. Пред работниците градоначалникът призна, че има сантимент към това
предприятие, защото от тук е стартирала неговата предизборна кампания като кандидат-кмет.
"Радвам се, че съм тук, и мога да отчета, че за година и половина във Велико Търново се
направиха много неща, но това не стана случайно, а благодарение на правителството, защото
местната власт и държавата бяха в отлична комуникация. За тази година и половина Велико
Търново е на пето място по развитие на градовете в България", отчете Даниел Панов. Той
призна, че също се дразни от разкопаните улици, но пък се радва на всяка асфалтирана
отсечка.
"Благодарение правителството на ГЕРБ работим за нова детска градина, която ни върна
Министерството на отбраната, имаме седем нови детски площадки, а до края на 2013 ще
направим още 12, имаме спортна зала, игрище, върнахме си и спортното училище, ще имаме и
нов футболен клуб", подчерта Даниел Панов.
"Разбра ли ГЕРБ грешката си по време на управлението. Кога ще се увеличат доходите на
хората, това е най-важният въпрос", попита работничка Цветан Цветанов.
"Да, точно това е грешката, от която си взехме поука, и при едно следващо управление всички
тези грешки ще бъдат отстранени", отговори доскорошният вицепремиер. Той призова хората
да гласуват масово на 12 май, защото само високата избирателна активност ще даде
представителност в българския парламент.
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"Ако не гласувате, оставяте на случайността и апатията да определят бъдещето ви. Това, което
казва и кметът, казвам и аз - държавата се нуждае от силно правителство и добра комуникация
с местната власт, защото всички тези оперативни програми, ако се забавят, както става в
последните два-три месеца от момента, в който има служебен кабинет, се оказва, че никой не
носи политическа отговорност. Когато няма бързи решения, това означава, че се възпрепятства
възможността да се усвоят оперативните програми, а всяко загубено евро означава лишаване
на България от възможността да има инвестиции и да се възползваме от европейската
солидарност", каза още Цветан Цветанов. И припомни, че за последните 4 години са усвоени
38% от европейските пари, което е над 10 млрд. лв.
Срещата на доскорошния вицепремиер в "Елмот" продължи повече от час, като завърши с
бурни аплодисменти, десетки раздадени автографи и уверения от страна на работниците, че
ще дадат втори шанс на ГЕРБ да управлява страната.
10.05.2013 г.
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Дата: 10.05.2013
Източник: в. Хасковска Марица
Страница: 7,8
Брой думи: 1412

Заглавие: Делян Добрев, водач на листата на ГЕРБ: Поне 3 нови предприятия могат да
бъдат създадени в Хасково
Подзаглавие:
Автор: Петя ГЕОРГИЕВА
Текст: Според анализатори на политическите процеси у нас АЕЦ "Белене" се оказа,
крайъгълният камък, който спъна правителството на ГЕРБ. Веднага след стопирането на
проекта започнаха масови протести срещу цената на тока и ЕРП. С днешна дата вашите
опоненти от БСП отново издигат на дневен ред рестартирането на проекта. Какъв е вашият
коментар?
- Аз не съм привърженик на теориите за конспирациите, но наистина върху това съвпадение
можем да се замислим и то е любопитно. Проектът "АЕЦ Белене" е една черна дупка, в която
са се излели милиарди левове. Ако не бяхме спрели проекта "Белене", щяхме да се превърнем
в Северна Корея. Трябваше да плащаме 20 милиарда лева, които нямаме. Тези пари щяха да
дойдат от заеми, които да се плащат още десетилетия след нас - от нашите деца. В същото
време енергията от АЕЦ " Белене" съвсем няма да е евтина, а като количество - страната ни
няма нужда от нея. Тази пролет бе поредното доказателство, че България има в пъти повече
инсталирани мощности отколкото са нашите потребности. Консумацията на електрическа
енергия в България в дългосрочен план няма да нараства и заради очакваните мащабни
проекти по енергийна ефективност в домакинствата и бизнеса. Рестартирането на
строителството на АЕЦ "Белене" ще бъде застрашаване за пореден път от страна на БСП, на
финасовата стабилност на държавата. Цената на АЕЦ Белене е колкото 4 пъти външния дълг
на България.
- Вие неведнъж говорите, че проблемът не е само във високата цена на тока и енергийните
източници, а и в пилеенето на енергия. Какво може да се направи в посока енергийна
ефективност.
- Енергийната ефективност трябва да е национален приоритет. При добра енергийна
ефективност на нашите предприятия, обществени сгради, домове, ние не просто спестяваме
електрическа енергия и опазваме природата, а повишаваме комфорта, работната среда и
качеството на живот на хората. Сега чрез евросредства имаме възможност това да се прави
без значими лични или обществени харчове. Програмата "Енергийна ефективност" към
Министерство на икономиката е една от възможностите за това. Кандидатстването по нея е
облекчено максимално и наред с популярното саниране на сгради по нея се осигурява ресурс и
за закупуване на енергоспестяваща нова техника за производствени мощности на
предприятията. Общият ресурс на програмата е 600 млн. лева, от които 300 милиона лева са
безвъзмездна помощ, а желаещите да я ползват са все още малко. Програмата обединява в
един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от
структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа "на едно
гише". Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн.
лв. Разбира се сумата зависи от вида на проекта, като максималният интензитет на помощта е
50% от допустимите разходи. Със средствата от Международен фонд "Козлодуй" до края на
този месец стартира санирането на 270 обществени сгради- 99 училища, 50 детски градини, 50
болници и други обществени сгради.
- Това ли е начинът, по който могат да се намалят сметките за ток на хората?
- Енергийната ефективност е един от начините. В изминалия мандат успяхме да договорим и
20% по-евтин вносен газ, като сключихме договор директно с вносителя Газпром. Цената на
синьото гориво, като основна суровина за производство на електроенергия, неминуемо се
отразява на крайната цена на тока. В посока намаляване на тази цена ще повлияят и
стартиралите проучвания за природен газ в дълбоко Черно море. Уверени сме, че ще намерим
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около 100 милиарда кубика газ. Тази наша увереност се основава на факта, че направените
първите проучвания показват точно това. Тези 100 милиарда кубика ще са достатъчни на
България за период от 30 години, при сегашната консумация на газ. Което означава, че ние
можем да затапим тръбата, която идва от Русия и да им кажем "след 30 години пак ще ви се
обадим, дотогава си имаме газ". И то с 35 процента по-евтин, Този добив на газ носи и огромни
приходи от концесии за държавата. Защото от останалите 65%, които получава концесионерът
за добива на газ, 30% влизат в държавата като концесионна вноска. Тези средства могат да се
използват за всичко, ако искате дори и за пенсии. А при този огромен добив, това са стотици
милиони левове на година.
- А защо трябва да се използват чужди фирми за извличането на газ, няма ли да е поефективно държавата сама да го добива?
- Фирмите концесионери са задължени да направят проучванията за тяхна сметка и на техен
риск. В Хан Аспарух - дълбоко Черно море три от най-големите фирми в света ще инвестират
собствени средства за проучването в размер на от 1 млрд. лв. до 1 млрд. евро. Държавата
няма първо техническата и второ, финансовата възможност да направи проучванията. Преди
повече от 15 години е приватизирано единственото дружество в България -"Проучване и добив
на нефт и газ", което се е занимавало с такава дейност. Така че ние нямаме познанията и
оборудването, както и финансите. Практиката обаче да се прави конкурс за отдаване на
концесия на фирми, е работеща в целия свят.
- Вие оглавявахте и ресор туризъм. Как намирате свършеното в този отрасъл до момента и
смятате ли, че има още какво да се направи?
- Туризмът като цяло е един от най-успешните сектори през последните 4 години. Броят на
туристите надмина 7 милиона на година, което е сравнимо с населението на страната, а
приходите достигнаха 3 милиарда евро годишно. Въпреки кризата, той бележеше устойчив ръст
както на броя на туристите, така и на приходите от тях. В тази сфера Може да се направи още
много.
Предвиждаме да разделим Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на две Министерство на икономиката и туризма и Министерство на енергетиката. Това ще даде
възможност на министъра на икономиката да насочи цялото си внимание към икономиката и
бизнеса. От друга страна туризмът няма да страда от това, че проблемите в енергетиката
отнемат необходимото му внимание. Сега вече, когато базовата инфраструктура -имам
предвид магистралите, са почти завършени, регионите са приближени до инвестиции, и вече
може да се мисли за реконструкция и изграждане на второкласни и третокласни пътища. Те от
своя страна са много важни за развитието освен на икономиката в регионите, и на туризма. В
Хасковска област една от най-важните задачи в следващия мандат на ГЕРБ е да финансираме
проучването на един обект от национално значение - "Глухите камъни" край Любимец.
Светилището там има потенциал да се превърне в национален туристически обект подобен, и
дори по-атрактивен, от Перперикон.
- А какво ще кажете на хората, които ви обвиняват, че сега живеят по-трудно и нямат работа?
- Единственият начин да се открият нови работни места, е стимулиране на икономиката и
привличането на инвестиции и то предимно в производството. Работните места не могат да
бъдат открити нито от държавата, нито от партиите. На България не й трябват работни места в
администрацията, която да бъде издържана от бизнеса. Основната насока в работата на ГЕРБ
през следващия мандат ще бъде ориентирана в привличането на външни инвестиции и
стимулиране на развитието на местното производство. Смятаме, че в следващия мандат ще
успяваме да привличаме по 5 млрд. лв. инвестиции в страната на година. Ще създаваме
благоприятна бизнес среда за стимулиране на производството. Поне 3 нови предприятия могат
да бъдат създадени в Хасково след завършването на автомагистрала "Марица", за която
слушаме повече от 20 години.
- Смятате ли, че само инфраструктурата е достатъчна за развитието на бизнеса?
- В никакъв случай.
Довеждащата инфраструктура обаче е началото. А то вече е поставено. Сега трябва да
продължим с останалите стъпки за създаване на благоприятна бизнес среда. Насоките са две.
От една страна намаляване на регулаторните режими с 50% и законодателно въвеждане на
задължения на администрациите за възстановяване на внесените такси за предоставяне на
услуги, ако услугата не бъде предоставена в регламентирания срок. Това ще дисциплинира
администрацията, тъй като внесените такси се използват за допълнителни възнаграждения.
Предвиждаме да въведем изискването всички правила и наредби на различните ведомства
задължително да бъдат съгласувани с министъра на икономиката преди да бъдат приведени в
изпълнение. За да сме сигурни, че администрацията не създава излишна бюрокрация. На второ
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място предвиждаме подпомагане на бизнеса с осигуряване на свежи пари по оперативната
програма "Конкурентоспособност". Над 3 млрд. лева за българските малки и средни
предприятия са договорени в следващия програмен период. С фокусирана подкрепа по
оперативната програма "Конкурентоспособност", ние ще подкрепим компаниите
износители, компаниите които превръщат суровините и материалите в крайни продукти,
енергийната ефективност във всички предприятия.
- А няма ли да увеличите минималната работна заплата?
- Намесата на държавата в увеличаването на МРЗ не води до по-високи доходи за хората.
Последствията от подобна мярка ще бъдат натоварване на бизнеса и увеличаване на сивия
сектор и безработицата. Високата заетост и високите доходи са функция единствено на
растяща икономика.
10.05.2013 г.
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Подзаглавие: Интервю с Делян Добрев, водач на листата на ГЕРБ в Хасковски район
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Текст: - Вички помнят, че именно вие подехте битката срещу монополите в енергетиката.
Сметките за ток на хората обаче останаха високи. Какво ще им обясните?
- Освен известните до момента причини, свързани със забавено отчитане и непровеждане на
процедури за обществени поръчки от страна на разпределителните дружества, според мен
имаше още нещо. Колкото повече говоря с хората, толкова повече разбирам, че масово
инкасатори в електроразпределителните дружества са манипулирали електромерите,^ частно"
срещу определена сума. Това манипулиране се изразява в намаляване на отчитаната
консумация. В същото време от средата на миналата година ЕРП-тата засичат консумацията
във всяко едно населено място и знаят какви са реалните загуби по мрежата, а те са около 11
%. Има случаи в държавата, например в Раковски, където EVN е уволнил целия състав на
предприятието заради такава манипулация. Твърде възможно е инкасаторите в останалите
населени места да манипулират даден електромер, за да може той да отчита по-малко, а за да
им излезе балансът накрая, да манипулират електромера на съседа в обратна посока.
Монтирането на "умни" електромери би решило този проблем, защото отчитат дистанционно в
реално време и не се поддават на манипулация. Трудно бихме уловили всички служители,
които работят във вреда на обществото. Но със съвременни уреди, които не позволяват
манипулация, този проблем може да бъде решен.
- Хората се оплакват от ниските си доходи и липсата на работни места. Какво предвижда
програмата на ГЕРБ за решаване на този проблем?
- Единственият начин да се открият нови работни места е стимулиране на икономиката и
привличането на инвестиции и то предимно в производството. Работните места не могат да
бъдат открити нито от държавата, нито от партиите. На България не й трябват работни места в
администрацията, която да бъде издържана от бизнеса. Основната насока в работата на ГЕРБ
през следващия мандат ще бъде ориентирана в привличането на външни инвестиции и
стимулиране на развитието на местното производство. Смятаме, че в следващия мандат ще
успяваме да привличаме по 5 млрд. лв инвестиции в страната на година. Ще създаваме
благоприятна бизнес среда за стимулиране на производството. В последните 23 години в
Хасковски регион не е открито нито едно предприятие. Това със сигурност ще се промени след
завършването на автомагистрала "Марица", за която слушаме повече от 20 години.
- Според вас построяването на магистралите достатъчно решение ли е за развитие на бизнеса?
- В никакъв случай. Довеждащата инфраструктура обаче е началото. А то вече е поставено.
Сега трябва да продължим с останалите стъпки за създаване на благоприятна бизнес среда.
Насоките са две. От една страна намаляване на регулаторните режими с 50% и законодателно
въвеждане на задължения на администрациите за възстановяване на внесените такси за
предоставяне на услуги, ако услугата не бъде предоставена в регламентирания срок. Това ще
дисциплинира администрацята, тъй като внесените такси се използват за допълнителни
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Резюме: - Вички помнят, че именно вие подехте битката срещу монополите в енергетиката.
Сметките за ток на хората обаче останаха високи. Какво ще им обясните?
- Освен известните до момента причини, свързани със забавено отчитане и непровеждане на
процедури за обществени поръчки от страна на разпределителните дружества, според мен
имаше още нещо. Колкото повече говоря с хората, толкова повече разбирам, че масово
инкасатори в електроразпределителните дружества са манипулирали електромерите,^ частно"
срещу определена сума. Това манипулиране се изразява в намаляване на отчитаната
консумация. В същото време от средата на миналата година ЕРП-тата засичат консумацията
във всяко едно населено място и знаят какви са реалните загуби по мрежата, а те са около 11
%. Има случаи в държавата, например в Раковски, където EVN е уволнил целия състав на
предприятието заради такава манипулация. Твърде възможно е инкасаторите в останалите
населени места да манипулират даден електромер, за да може той да отчита по-малко, а за да
им излезе балансът накрая, да манипулират електромера на съседа в обратна посока.
Монтирането на
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възнаграждения. Предвиждаме да въведем изискването всички правила и наредби на
различните ведомства задължително да бъдат съгласувани с министъра на икономиката преди
да бъдат приведени в изпълнение. За да сме сигурни, че администрацията не създава излишна
бюрокрация. На второ място предвиждаме подпомагане на бизнеса с осигуряване на свежи
пари по оперативната програма "Конкурентоспособност". Над 3 млрд. лева за българските
малки и средни предприятия са договорени в следващия програмен период. С фокусирана
подкрепа по оперативната програма "Конкурентоспособност" ние ще подкрепим
компаниите износители, компаниите, които превръщат суровините и материалите в крайни
продукти, енергийната ефективност във всички предприятия.
- Какви биха били плюсовете за Свиленград от евентуалното находище на газ край града?
Предварителните проучвания предвиждат залежи от около 3 млн.
куб.м. газ в Свиленградско. Това не е голямо количество за нуждите на държавата, но със
сигурност ще облекчи значително местното потребление. След около 4-5 години цената на
природния газ, използван в общината, ще бъде с 35% по-ниска. Същевременно в общината ще
влизат и приходи от концесията, които са в размер на 30% . Тези пари се плащат от фирмата
концесионер директно на общината.
- А защо концесиите за извличането на газ се дават на чужди фирми, не може ли това да се
поеме от държавата?
- Фирмите концесионери са задължени да направят проучванията за тяхна сметка и на техен
риск. Държавата няма първо техническата и второ финансовата възможност да направи
проучванията. Преди повече от 15 години е приватизирано единственото дружество в България
- "Проучване и добив на нефт и газ", което се е занимавало с такава дейност. Така че ние
нямаме познанията и оборудването, както и финансите. Практиката обаче да се прави конкурс
за отдаване на концесия на фирми е работеща в целия свят.
- Защо хората трябва да гласуват за вас?
- Не чухме от нито един от нашите опоненти програма за развитието на държавата. Ние сме
единствените, които казахме как трябва да продължим и сме готови да го направим, въпреки
трудностите. Изминалите 4 години бяха много тежки за целия свят. Финансово икономическа
криза почти разруши държави като Кипър. Върна назад с десетилетия държави като Гърция,
Испания, Португалия. Европейският съюз навлезе във втора рецесия през 2012 г. В тези тежки
времена ние успяхме да съхраним финансово държавата и да регистрираме икономически
растеж във всяка от годините след 2009. За съжаление този растеж не бе достатъчно висок, за
да създаде заетост и да увеличи доходите на хората. Вярваме, че с програмата, която
представихме на избирателите, ще успеем да постигнем висок икономически растеж в
следващия мандат, който да реши тези два най-тежки проблеми в днешни дни.
10.05.2013 г.
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Няма намерена информация.

13

Интернет издания и блогове

Медиен мониторинг | 5/12/2013

Няма намерена информация.

14

