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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
2.9.2014 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 телевизии 0 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 6 

 вестници, от които: 2 

 - национални 1 

 - регионални 1 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 4 

Общо за деня 6 
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Телевизии и радиостанции 
Няма намерена информация  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 02.09.2014  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 15  
Брой думи: 789  
 
 
Резюме: Повечето млади технологични предприемачи инвестират в създаването на мобилни 
апликации и онлайн платформи, насочени към крайните потребители. Един млад тунизиец обаче 
е избрал да се фокусира изцяло върху проблемите на публичната администрация и 
разрешаването им. Така се ражда и приложението E-government на компанията Kratos 
Technology, което неотдавна получи финансиране от фонда Eleven.  
 
Заглавие: От Тунис към държавната администрация  
Подзаглавие: Финансираната от Eleven компания Kratos Technology иска да улесни 
предлаганите услуги от публичните институции  
Автор: Сирма ПЕНКОВА  
Текст: Повечето млади технологични предприемачи инвестират в създаването на мобилни 
апликации и онлайн платформи, насочени към крайните потребители. Един млад тунизиец обаче 
е избрал да се фокусира изцяло върху проблемите на публичната администрация и 
разрешаването им. Така се ражда и приложението E-government на компанията Kratos 
Technology, което неотдавна получи финансиране от фонда Eleven.  
Мохамед Факихи е наясно, че в държавния сектор в повечето европейски държави внедряването 
на нови технологии остава на заден план, което е една от причините за недоброто изпълнение 
на предлаганите услуги. Така той създава Еgovernment - онлайн платформа, която предлага 
бързи, евтини и лесни електронни публични услуги както на гражданите и бизнеса, така и на 
местната и държавната администрация. Идеята на Факихи се ражда във Франция още преди 
седем години, когато работи за компания, разработваща решения за подобряване на услугите на 
френските общини. "Тогава разбрах, че бизнес нуждите на общините и правителството са едни 
и същи", казва Факихи и решава да създаде платформа, която обединява всичките им услуги. 
Целта на проекта е да улесни комуникацията и работата между гражданите и държавната 
администрация.  
Факихи идва в България преди три години, когато благодарение на идеите и опита си е привлечен 
и като ментор в българския рисков фонд за стартиращи компании Eleven. "Присъединих се към 
Eleven още от самото му създаване. Хубавото при акселераторските фондове в България е, че 
не се конкуренти, а работят заедно и си помагат", разказва предприемачът. Преди малко повече 
от половин година решава да кандидатства за финансиране и на собствения си проект. След 
успешно преминаване през селекционните етапи на Eleven фондът решава да инвестира в 
компанията му срещу миноритарен дял. Компанията е регистрирана в България, каквито са 
условията при финансиране.  
Как работи  
Приложението е на принципа на Facebook: в една обща онлайн платформа всяка община и 
правителство създадат свой профил с включени всички електронни дейности, които извършват. 
Гражданите ще могат да правят справки, да попълват документи, да извършват плащания само 
с няколко клика, като личните им данни са напълно защитени. Обработването на зададената 
информация ще отнема около седмица вместо месеци или дори години, казва Факихи. Така 
потребителите не трябва да посещават страницата на всеки град, община или държавна 
организация, за да ползват някаква услуга, а получават всички налични в обща платформа.  
Колко струва  
E-government предлага три различни пакета услуги за общините и правителствата, наречени 
стартиращ, малка администрация и голяма администрация. Те се заплащат изцяло от 
публичната институция и нищо не се дължи от потребителите. Стартиращият пакет е безплатен 
и целта му е да представи как работи системата, нещо като мостра на продукта. "Ще се опитаме 
да задържим максимално дълго време безплатния пакет, тъй като малките общини все още не 
могат да си позволят да плащат за този вид услуги", казва Факихи. Малката администрация 
поддържа повече от 200 онлайн услуги, включително извършване на плащания и възможност за 
над 20 хил. потребители. Определената цена за този пакет е 599 евро на месец. Последният и 
най-разширен план представлява използване на всички видове административни дейности без 
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ограничения. Неговата цена все още не е уточнена. "При всички положения общините са тези, 
които плащат, гражданите няма да дължат нищо за услугата", обяснява Факихи.  
На този етап E-government е пуснат само във Франция, но целта на компанията е да развие 
проекта за цяла Европа, отбелязва основателят на Kratos Technology. Германия и 
Великобритания са следващите държави, в които се предвижда навлизане. Проектът на Мохамед 
Факихи е получил финансиране от Eleven за 200 хил. евро.  
Макар публичните е-услуги в България все още да са много малко, а проектът за електронно 
правителство да буксува от години, Факихи смята, че в страната има база за развитие. "България 
е готова за електронно правителство", казва предприемачът. Причината е в широкото и евтино 
разпространение на интернет услуги, както и в масовото използване на смартфони. Мохамед 
Факихи обяснява също, че за да може E-government да навлезе и в България, компанията му има 
нужда от партньори за разпространението и поддръжката на продукта. Това не би струвало нищо 
на българските общини и правителство, тъй като има много европейски фондове, които могат да 
бъдат източник на средства за е-управление в България, допълва мениджърът.  
***  
Кои са Eleven  
Eleven бе създаден през лятото на 2012 г. заедно с другия инвестиционен фонд със същия фокус 
Launchub с финансиране по евроинициативата JEREMIE. Общият им капитал е 21 млн. евро, 
като от есента на 2012 г. досега и двата фонда са инвестирали в над 100 проекта от България и 
региона. Само Eleven, чийто капитал възлиза на 12 млн. евро, е вложил близо 4.5 млн. евро в 68 
проекта. Допълнително привлеченият капитал от тях пък гони същата сума. Един от проектите 
им Magin, разработващ приложение за оптимизация на имейл, продължи развитието си в Y 
Combinator в САЩ, а наскоро онлайн платформата за фермери Farmhopping бе одобрена да се 
присъедини към програмата на един от най-големите европейски акселератори - Seedcamp.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 01.09.2014  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 19  
Брой думи: 486  
 
 
Резюме: Уволнена шефка в данъчната служба и синът й ще отговарят пред съда за източване 
на еврофондове с фалшиви фактури. Бившата началничка на отдел "Обработка, плащания и 
задължения" в НАП Екатерина Милушева и синът й Христо Терзиев са дръпнали 60 000 лева, 
като са завъртели схема с документи на фирма, която не развива дейност. За крупната далавера 
двамата бяха арестувани при акция на ДАНС миналото лято. Униформените претърсиха 
кабинета на Милушева в сградата на ул. "Скопие" и апартаменти на три различни адреса. Малко 
по-късно се наложи и двамата да платят по 5000 лева, за да излязат на свобода.  
 
Заглавие: Бивша данъчна точила пари от Европа в комбина със сина си  
Подзаглавие: Доброжелатели изпели пред ДАНС измамната схема на Екатерина Милушева и 
Христо Терзиев  
Автор: Галина КОНСТАНТИНОВА  
Текст: Уволнена шефка в данъчната служба и синът й ще отговарят пред съда за източване на 
еврофондове с фалшиви фактури. Бившата начланичка на отдел "Обработка, плащания и 
задължения" в НАП Екатерина Милушева и синът й Христо Терзиев са дръпнали 60 000 лева, 
като са завъртели схема с документи на фирма, която не развива дейност. За крупната далавера 
двамата бяха арестувани при акция на ДАНС миналото лято. Униформените претърсиха 
кабинета на Милушева в сградата на ул. "Скопие" и апартаменти на три различни адреса. Малко 
по-късно се наложи и двамата да платят по 5000 лева, за да излязат на свобода.  
24-годишният бизнесмен подава документи за банков кредит от Първа инвестиционна банка в 
размер на 250 000 лева. С парите иска да построи фотоволтаична електроцентрала в с. Брягово. 
На 13 октомври 2012 г. той подава документи. Договорът е предхождан от кредитна линия за 430 
000 лева. С предишния договор напористият бизнесмен е учредил в полза на банката 
обезпечение при построяването на друга фотоволтаична електроцентрала в с. Чоба.  
Договорката е да се открият възможности за нови договори за други бизнес начинания. 
Междувременно синът на данъчната служителка изхарчил част от парите по предишния кредит 
за лични нужди. Майка и син си уредили делова среща с банкова служителка, за да проучат най-
изгодните условия за нови кредити. Десислава Петрова им обяснила, че най-изгодният нов 
фирмен кредит може да бъде получен, като се използва програма Jeremie2. Инициативата била 
свързана с "Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия" по 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
2007-2013" на Европейския съюз.  
За да се включат в програмата, семейството използвало фалшиви фактури на фирма  
"Нейко Дичев " ЕООД -с. Езерово. По това време фирмата изобщо не развивала дейност, 
Милушева обаче пратила по електронна поща 6 опростени фактури от името на "Нейко Дичев" 
на банковата служителка, с което удостоверила съвместната дейност с дружеството на сина й по 
изграждането на фотоволтаичната ел. централа.  
В крайна сметка Милушева и Терзиев получили одобрение от банката, но решиш да редуцират 
кредита до 60 000 лева вместо 120 000 лева, колкото възнамеряваш да вземат в началото.  
Доброжелатели на измамниците подали сигнал за фактурите без покритие през март. Акцията по 
ареста им е разработка на пловдивските служители на ДАНС. В сигнала старателно бил описан 
и високият стандарт, който семейството поддържало. Те имаш два ресторанта в Първомай, 
фотоволтаичен парк и няколко жилища в Пловдив. Вторият мъж на инспекторката - Тодор 
Тодоров, също работел в НАП. Преди време оглавявал данъчна служба "Изток", докато тя била 
шеф на служба "ДДС". В продължение на 6 месеца семейството било под наблюдение. 
Милушева и синът й, чиято фирма "Терзиев 89" е член на Българската фотоволтаична 
асоциация, са били задържани, преда тя да замине за Гърция, 24-годишният мъж е едноличен 
собственик на още три дружества, които развиват търговска дейност.  
Срещу двамата са повдигнати обвинения за източване на европари и ги грози затвор от 2 до 8 
години. Очаква се делото за измамата да бъде насрочено до дни в Окръжния съд.  
01.09.2014  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 01.09.2014  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=673488  
Брой думи: 619  
 
 
Резюме: Един от най- големите предприемачи в Пловдив - Георги Тучев, е изчезнал дни, след 
като е бил разпитван в прокуратурата за убийството на митничаря Георги Дребчев, съобщава 
ТrafficNews.bg, като се позовава на полицейски източници.  
 
Заглавие: Мистерия! Бизнесменът Георги Тучев изчезна след разпит за убийство на 
митничар  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Един от най- големите предприемачи в Пловдив - Георги Тучев, е изчезнал дни, след като 
е бил разпитван в прокуратурата за убийството на митничаря Георги Дребчев, съобщава 
ТrafficNews.bg, като се позовава на полицейски източници.  
Задържаните преди два месеца килъри на Дребчев - Иван Шиеков и Божидар Атанасов, са 
натопили бизнесмена, твърдят от разследването. Според хора от фирмата, това принудило един 
от най - богатите мъже в България да се покрие. Преди месец Тучев е бил извикан за разпит в 
Специализираната прокуратура в София и на следващия ден от него няма и следа. Според една 
от версиите той е напуснал страната.  
Божидар Атанасов и Иван Шиеков бяха арестувани за убийството на митничаря Георги Дребчев 
през май, припомня „Марица”. Задържането стана при зрелищни операции на “Пещерско шосе” 
и на изхода на Пловдив към магистралата, пред базата на “Балканстар”. 15 години след 
фаталния изстрел криминалистите твърдят, че пистолетът е бил в ръката на Божидар Атанасов.  
Сочат Шиеков като негов съучастник в мократа поръчка. В деня на арестите обаче има и друго 
интересно задържане. Жители на село Караджово стават свидетели на мащабна полицейска 
операция в дома на прочутия рокер - Малено, шеф на пловдивското рокерско братство 
“Вагабондс”. Малено е отведен в полицията, а в дома му започват обиски. След разпитите той е 
освободен. Божидар Атанасов (47) и Иван Шиеков (67) са със солидни криминални досиета.  
Версиите за убийството бяха свързани с работата на Дребчев в митниците, припомня "Марица". 
И до днес бивши митничари помнят колегата си като изключително арогантен и парадиращ с 
възможностите си човек. Демонстрирал стандарт, надвишаващ многократно мижавата заплата 
на държавен служител в Агенция “Митници”. Негови познати разказват, че са виждали багажника 
му пълен с пари.  
Репутацията на Георги Тучев е на изключително безкомпромисен човек. Възходът му започва по 
време на управлението на СДС. Според запознати в бизнеса му е инвестирал и бивш министър. 
В края на 90-те в Съединение вече работи модерна фабрика за опаковки, а няколко години по-
късно Тучев купува и фабриката за безалкохолни напитки "Дерби". Последните мегаинвестиции 
на бизнесмена са линията за бутилиране на минерална вода "Бачково" в района на Асеновград 
, както и ВЕЦ по пътя Пловдив - Смолян.  
Във фаталната вечер на 13 юни Георги Дребчев е забелязан в ресторант “Фрапе” в ЖР “Тракия”. 
Бил там с любовницата си. Убийците му явно са наясно с програмата му и го чакат във входа на 
блока, в който живее със семейството си срещу поликлиниката в квартала. След смъртта му 
става ясно, че митничарят има супер луксозен апартамент в пресечка на “Иван Вазов”. Той 
остава собственост на семейството му, а в къщата му в Съединение, която прилича на крепост, 
и до днес продължават да живеят родителите му.  
Дребчев е погребан с „кралски” почести в истинска гробница. Тя е изградена от скъп кафяв 
мрамор и гранит. Отгоре е издигнат паметник в цял ръст на митичния митничар. В ръката си 
държи мобифон, тъй като той никога не се разделял с телефона си.  
Фирмата на Тучев „Нова трейд” влезе агресивно на пазара за минерални води преди три години. 
Капацитетът за бутилиране на предприятието е 70 хил. бутилки на час. Финансирането за 
изграждането му е осигурено от собствени средства на "Нова трейд", Сосиете женерал 
Експресбанк и от европейски фондове - по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността”. Компанията "Нова трейд" е 100% собственост на Георги Тучев, 
който е и неин съуправител заедно със Стоян Узунов.  
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Последният публикуван отчет е за 2011 г. и показва приходи от над 45 млн. лв., с 9% ръст на 
годишна база. Компанията дава работа на десетки жители на Съединение и Асеновград. 
Печалбата за годината е била 3.57 млн. лв., което е увеличение с 38% спрямо резултата от 2010 
г. Според отчета всички активи на компанията се оценяват на 60.43 млн. лв., над половината от 
които са имоти, машини и съоръжения./БЛИЦ  
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Дата: 01.09.2014  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=502877  
Брой думи: 1225  
 
 
Резюме: Преди време Симеон Сакскобургготски препоръча българите да си сменим чипа, за да 
се оправим. Но кой ти слуша подобни приказки у нас? Та нали промяната означава да спрат 
задкулисните договорки и плащанията под масата. Никой по върховете на държавната 
администрация не иска подобно нещо. Затова не бива да ни учудва, че в схемите за финансиране 
на бизнеса например успяват само тези, които имат топли връзки в Министерството на 
икономиката. Публична тайна е, че тамошните експерти прибират поне по 10% комисиона от 
всеки одобрен проект. И ако някой даде повече, отива по-напред в класирането дори да не 
отговаря на изискванията. Редица чиновници от ведомството напуснаха държавната служба, за 
да направят свои консултантски фирми, чрез които да прибират съвсем легално въпросните 
отчисления. Само че кандидатите за платен успех през последната година станаха прекалено 
много и както казва директорът на оперативната програма "Конкурентоспособност" Ели 
Милушева: "Засилената конкуренция изкриви процеса".  
 
Заглавие: Комисионери разсипаха програмата за бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Преди време Симеон Сакскобургготски препоръча българите да си сменим чипа, за да се 
оправим. Но кой ти слуша подобни приказки у нас? Та нали промяната означава да спрат 
задкулисните договорки и плащанията под масата. Никой по върховете на държавната 
администрация не иска подобно нещо. Затова не бива да ни учудва, че в схемите за финансиране 
на бизнеса например успяват само тези, които имат топли връзки в Министерството на 
икономиката. Публична тайна е, че тамошните експерти прибират поне по 10% комисиона от 
всеки одобрен проект. И ако някой даде повече, отива по-напред в класирането дори да не 
отговаря на изискванията. Редица чиновници от ведомството напуснаха държавната служба, за 
да направят свои консултантски фирми, чрез които да прибират съвсем легално въпросните 
отчисления. Само че кандидатите за платен успех през последната година станаха прекалено 
много и както казва директорът на оперативната програма "Конкурентоспособност" Ели 
Милушева: "Засилената конкуренция изкриви процеса".  
Обяснението, че съревнованието между фирмите е в основата на проблема, не бива да се 
подминава с лека ръка. То разкрива пълната немощ на чиновниците и абсолютната 
безотговорност при усвояването или в случая при загубата на европейски средства. Защото 
Милушева днес е тук, а утре няма да я има, но поразиите й ще продължат да тежат на бизнеса.  
Какво всъщност се случи? По последната процедура за "Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия", с бюджет 97.5 млн. лв., бяха получени повече от 1200 проекта на обща 
стойност над 730 млн. лева. На 23 май 2014-а бе обявено решението на Управляващия орган, 
според което финансиране трябваше да получат 142 проекта. По правило договорите трябва да 
се сключат в едномесечен срок, но точно на 23 юни Ели Милушева изненадващо за всички обяви, 
че прекратява процедурата за технологична модернизация. Като причина бяха посочени 
постъпилите безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности в процеса на оценка на 
предложенията, някои граничещи дори с престъпление. Нарушен бил принципът на 
равнопоставеност, като в хода на самата процедура са променяни критерии. Имало и съмнения 
за нерегламентирани отношения между договарящия орган, консултантите и фирмите, като 
комисионите варирали между 7 и 10% от стойността на спечелен проект. Виновни обаче не бяха 
намерени, а както често се случва у нас, бе потърсена споделена отговорност.  
Още на следващия ден (24 юни) повечето от одобрените компании подадоха жалби пред 
Административния съд в София за отмяна на решението за прекратяване на процедурата. 
Всички те бяха определени като основателни от магистратите. Внесените по-късно от останалите 
фирми идентични възражения обаче са отхвърлени като неоснователни от същия съд. За този 
парадокс още няма обяснение и едва ли някога ще го получим. Затова пък преди седмица 
всичките 142 дружества, които трябваше да получат финансиране, изпратиха писмо и до 
служебния министър на икономиката Васил Щонов. В него те твърдят, че решението на 
Милушева ще е пагубно за цялата европрограма "Конкурентоспособност", тъй като ще 
компрометира системите за управление и контрол и ще създаде реални предпоставки и заплахи 
за спирането на всички плащания. А едно подобно действие на практика би фалирало бюджета 
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на страната поради обстоятелството, че изпълняваните в момента договори са на обща стойност 
1 472 383 000 лева. Разбираемо е, че ако плащанията бъдат спрени, държавата ще е принудена 
да покрие задълженията по тях.  
Освен това фирмите обясняват, че при прекратяването на процедурата вече са били предприети 
действия за успешното изпълнение на контрактите и са поети съответните финансови 
ангажименти и задължения към контрагенти и банкови институции. "По този начин, чрез едно 
незаконосъобразно решение, Милушева лишава 142 български малки и средни предприятия от 
възможността да сключат договори и да изпълнят проектите си, което единствено ще бъде от 
полза за българската икономика предвид заложените инвестиции, разкриване на нови работни 
места, технологично обновяване и разширяване на възможностите за износ на нови продукти. 
Негативните последствия от него ще ликвидират вътрешния пазар и ще повлияят пагубно на 
контактите на компаниите на международно ниво, след като те няма да са в състояние да 
изпълнят поетите пред партньорите си ангажименти", изтъква Мариана Печеян, управител на 
"ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД. Печеян провела и лична среща с Милушева, за да разбере 
конкретните причини за действията й, но резултатът не бил положителен. "Главно ме нападаше 
с твърдения - казва тя - че се извършва разследване, плашеше ме с ДАНС и АФКОС, дори си 
позволи да ми иска обяснения откъде имам информация, за да изготвя жалбата до съда, и 
безцеремонно заяви, че тя е човекът, който може да спира и пренасочва финансови средства от 
тази процедура към "Енергийна ефективност".  
След известно мълчание по въпроса, вероятно поради необходимостта да се запознае подробно 
с фактите, през тази седмица министър Щонов оповести, че няма да бъдат загубени никакви 
средства по програмата "Конкурентоспособност". По думите му, до края на годината трябва 
да бъдат сертифицирани малко над 192 млн. евро безвъзмездна финансова помощ. Досега от 
тях са обработени 118 млн. евро, а 16 млн. са в процес на одобрение. "Сертифициращият орган 
имаше забележки по три стари процедури. Нередностите са отстранени и още на 20 август 
получихме зелена светлина за плащане по една от тях. В оптимални срокове ще изпълним 
коментарите и по другите две, така че чакащите 25 млн. евро да бъдат подадени към 
Сертифициращия орган в срок. Оставащите 33 млн. евро ще бъдат разплатени към бизнеса и 
сертифицирани до края на 2014-а", посочи министърът.  
Щонов обаче не каза нищо за скандала с конкурса за технологична модернизация и съдбата на 
Ели Милушева. От неговата заместничка Ирена Младенова разбрахме, че заради прекратената 
процедура и множеството жалби на кандидатствали предприятия Милушева била поканена да 
напусне. "Първото нещо, което може да се направи, е вътрешна реорганизация на процесите, 
така че да е ясна отговорността, да няма съмнения - споделена и размита отговорност. Друго 
нещо, върху което се работи, е усъвършенстване и подобряване на системите за управление и 
контрол над изпълнението", обясни още Младенова.  
Колко бързо ще стане тази реорганизация и кога ще заработят новите системи за мониторинг 
засега никой не се наема да каже. А при задаващите се парламентарни избори тези въпроси 
придобиват още по-голяма важност. Защото новите управници може да имат друго виждане за 
нещата и пак да се завъртим в порочния кръг. Пък и въпросните 97.5 млн. лв., за които е цялата 
суматоха, вече ги няма. Според решението на Ели Милушева те трябваше да отидат за проекти 
от резервния списък по схемата за "Енергийна ефективност", но сроковете за подобни маневри 
изтекоха на 30 юни, без да е подписано нищо. С други думи, през 2015-а ще се наложи да 
отпишем автоматично тези средства като неусвоени и Брюксел ще си ги прибере обратно.  
Очаквания  
Ще може ли българският бизнес да се възползва през тази година от схемите за финансиране по 
европейските програми? Този въпрос вълнува голяма част от предприемачите, след като 
възможностите за договаряне по стария програмен период вече приключиха. Надеждите са, че 
през октомври-ноември ще бъдат отворени първите процедури по програма "Иновации и 
конкурентоспособност". И ако се доверим на обещанията на властта, при тях вече няма да ги 
има тромавата бюрокрация, объркващата информация и изключително бавните плащания, 
белязали седемгодишния живот на старата "Конкурентоспособност". За да се случи всичко 
това обаче, е необходимо да бъдат завършени системите за управление и контрол и те да 
получат одобрени от сертифицирания и одитиращ орган, за да няма риск за бюджета. "Ако това 
се случи до октомври, ще имаме гаранцията, че нещата могат да потръгнат в срок", заяви 
заместник-министъра на икономиката и енергетиката Ирена Младенова.  
Противно на намеренията на предишното правителство служебният кабинет предвижда отново 
да бъде създаден Гаранционен фонд, който да осигури достатъчно обезпечение за бизнеса при 
необходимост от кредитиране.  
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Дата: 01.09.2014  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=441580  
Брой думи: 119  
 
 
Резюме: Малките фирми да бъдат стимулирани с преференции. Това предлагат граждани на 
властта като стъпка за подобряване на бизнес средата у нас. Една от посочените мерки 
предвижда всяка микро и малка фирма да получава автоматично точки при участието си в 
конкурс за обществена поръчка и допълнителни точки, ако е с данъчна регистрация и история в 
района, за който се организира търгът. „Сега големи фирми, предимно от София, обират цялата 
печалба и съответно пълнят хазната единствено на Столична община”, пише като аргументация 
на предложението.  
 
Заглавие: Преференции за малкия бизнес  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малките фирми да бъдат стимулирани с преференции. Това предлагат граждани на 
властта като стъпка за подобряване на бизнес средата у нас. Една от посочените мерки 
предвижда всяка микро и малка фирма да получава автоматично точки при участието си в 
конкурс за обществена поръчка и допълнителни точки, ако е с данъчна регистрация и история в 
района, за който се организира търгът. „Сега големи фирми, предимно от София, обират цялата 
печалба и съответно пълнят хазната единствено на Столична община”, пише като аргументация 
на предложението.  
Друг гражданин пък настоява да се предвиди възможност за микро и малките предприятия да 
закупуват оборудване по оперативна програма „Конкурентоспособност”, с което да повишат 
производителността на труда и енергийната си ефективност. Като пример се дава 
придобиването на електромобили.  
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Дата: 01.09.2014  
Източник: www.ndt1.com  
Връзка: http://ndt1.com/article.php/20140901181922764  
Брой думи: 620  
 
Резюме: Един от най- големите предприемачи в Пловдив - Георги Тучев, е изчезнал дни, след 
като е бил разпитван в прокуратурата за убийството на митничаря Георги Дребчев, съобщава 
ТrafficNews.bg, като се позовава на полицейски източници.  
 
Заглавие: Мистерия! Бизнесменът Георги Тучев изчезна след разпит за убийство на 
митничар  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Един от най- големите предприемачи в Пловдив - Георги Тучев, е изчезнал дни, след като 
е бил разпитван в прокуратурата за убийството на митничаря Георги Дребчев, съобщава 
ТrafficNews.bg, като се позовава на полицейски източници.  
Задържаните преди два месеца килъри на Дребчев - Иван Шиеков и Божидар Атанасов, са 
натопили бизнесмена, твърдят от разследването. Според хора от фирмата, това принудило един 
от най - богатите мъже в България да се покрие. Преди месец Тучев е бил извикан за разпит в 
Специализираната прокуратура в София и на следващия ден от него няма и следа. Според една 
от версиите той е напуснал страната.  
Божидар Атанасов и Иван Шиеков бяха арестувани за убийството на митничаря Георги Дребчев 
през май, припомня „Марица”. Задържането стана при зрелищни операции на “Пещерско шосе” 
и на изхода на Пловдив към магистралата, пред базата на “Балканстар”. 15 години след 
фаталния изстрел криминалистите твърдят, че пистолетът е бил в ръката на Божидар Атанасов.  
Сочат Шиеков като негов съучастник в мократа поръчка. В деня на арестите обаче има и друго 
интересно задържане. Жители на село Караджово стават свидетели на мащабна полицейска 
операция в дома на прочутия рокер - Малено, шеф на пловдивското рокерско братство 
“Вагабондс”. Малено е отведен в полицията, а в дома му започват обиски. След разпитите той е 
освободен. Божидар Атанасов (47) и Иван Шиеков (67) са със солидни криминални досиета.  
Версиите за убийството бяха свързани с работата на Дребчев в митниците, припомня "Марица". 
И до днес бивши митничари помнят колегата си като изключително арогантен и парадиращ с 
възможностите си човек. Демонстрирал стандарт, надвишаващ многократно мижавата заплата 
на държавен служител в Агенция “Митници”. Негови познати разказват, че са виждали багажника 
му пълен с пари.  
Репутацията на Георги Тучев е на изключително безкомпромисен човек. Възходът му започва по 
време на управлението на СДС. Според запознати в бизнеса му е инвестирал и бивш министър. 
В края на 90-те в Съединение вече работи модерна фабрика за опаковки, а няколко години по-
късно Тучев купува и фабриката за безалкохолни напитки "Дерби". Последните мегаинвестиции 
на бизнесмена са линията за бутилиране на минерална вода "Бачково" в района на Асеновград 
, както и ВЕЦ по пътя Пловдив - Смолян.  
Във фаталната вечер на 13 юни Георги Дребчев е забелязан в ресторант “Фрапе” в ЖР “Тракия”. 
Бил там с любовницата си. Убийците му явно са наясно с програмата му и го чакат във входа на 
блока, в който живее със семейството си срещу поликлиниката в квартала. След смъртта му 
става ясно, че митничарят има супер луксозен апартамент в пресечка на “Иван Вазов”. Той 
остава собственост на семейството му, а в къщата му в Съединение, която прилича на крепост, 
и до днес продължават да живеят родителите му.  
Дребчев е погребан с „кралски” почести в истинска гробница. Тя е изградена от скъп кафяв 
мрамор и гранит. Отгоре е издигнат паметник в цял ръст на митичния митничар. В ръката си 
държи мобифон, тъй като той никога не се разделял с телефона си.  
Фирмата на Тучев „Нова трейд” влезе агресивно на пазара за минерални води преди три години. 
Капацитетът за бутилиране на предприятието е 70 хил. бутилки на час. Финансирането за 
изграждането му е осигурено от собствени средства на "Нова трейд", Сосиете женерал 
Експресбанк и от европейски фондове - по оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността”. Компанията "Нова трейд" е 100% собственост на Георги Тучев, 
който е и неин съуправител заедно със Стоян Узунов.  
Последният публикуван отчет е за 2011 г. и показва приходи от над 45 млн. лв., с 9% ръст на 
годишна база. Компанията дава работа на десетки жители на Съединение и Асеновград. 
Печалбата за годината е била 3.57 млн. лв., което е увеличение с 38% спрямо резултата от 2010 
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г. Според отчета всички активи на компанията се оценяват на 60.43 млн. лв., над половината от 
които са имоти, машини и съоръжения./ http://www.blitz.bg/ 


