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Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 10 

 

  



 

 

4 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 9

/1
3
/2

0
1
4

 

Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 12.09.2014  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 2084  
 
Резюме: Тема: Репортаж за ОП „Конкурентоспособност”  
Здравейте! Аз съм Марта Младенова и в следващите минути отново ще бъдем заедно в 
съвместната рубрика на „Дарик радио” с Министерството на икономиката и енергетиката, в 
която Ви разказваме за успешни проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Тази вечер ще се срещнем с Диана Нинова, която е представител на фирма, която се занимава 
с печатни услуги. 
 
Текст: Тема: Репортаж за ОП „Конкурентоспособност”  
Водещ: Здравейте! Аз съм Марта Младенова и в следващите минути отново ще бъдем заедно 
в съвместната рубрика на „Дарик радио” с Министерството на икономиката и енергетиката, в 
която Ви разказваме за успешни проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност". 
Тази вечер ще се срещнем с Диана Нинова, която е представител на фирма, която се занимава 
с печатни услуги. Благодарение на оперативната програма фирмата е успяла да закупи 
техника от ново поколение, с което е разширила продуктовата си гама и е увеличила 
качеството на своята продукция.  
Диана Нинова: Нашата компания, „Ропринт” ЕАД, е печатница. Стартирахме всъщност като 
специализирани в ролния хийтсет печат. Това е офсетов печат. Печат на рекламни материали, 
на списания, на брошури, каталози. И проектът, който реализирахме, също е свързан с 
офсетовия печат и по-специално разширяване на продуктовата гама от услуги всъщност, които 
ние предлагаме. Тъй като ние имахме в листовия печат само малка машина, която ни 
позволяваше определени продукти да изработваме, а с проекта, който реализирахме, се 
разширихме и в дигиталния печат, в пълноформатния листов офсетов печат, довършителните 
процеси и всъщност това ни позволи да завършим цялата гама от услуги, които можем да 
предлагаме на нашите клиенти буквално от една бройка до милионни тиражи. Проектът 
всъщност беше един от големите проекти, в смисъл, като стойност, като сума на машините. 
Включваше пет машини: дигитална машина; целоформатната, всъщност която беше основната 
машина, която може да реже продукцията ... нож; сгъвачна машина; и една машина за концево 
шиене. Тя е, общо взето, специализирана главно за учебници, за книги, които примерно се 
използват по-дълго време и затова това налага да бъдат шити допълнително, т. е. да бъде по-
здраво скрепен самият продукт. Тези пет машини допълниха отлично нашите производствени 
възможности.  
Водещ: По какъв начин се подобри работата на вашата фирма, освен че са се подобрили 
производствените Ви възможности? Вдигнахте ли качеството на продукцията? Назначихте ли 
нови хора? Увеличиха ли се поръчките към Вас?  
Диана Нинова: Да. Всъщност, всичко, което изброихте. От една страна ние наистина можем да 
предлагаме почти всичко на нашите клиенти, т. е. ние задоволяваме напълно техните нужди 
спрямо нещата и кампаниите, които те могат да планират. А от друга страна много се повиши 
качеството от гледна точка на това, че нашата машина – може би тя е една от всъщност... тя е 
единствената нова, доколкото знам аз, в бранша от доста време насам целоформатна листова 
машина с много екстри, с безупречен печат и реално ние можем да предложим на нашите 
клиенти най-високо качество на печат. И също така се назначиха, за да могат да работят, към 
всичките тези машини се назначиха нови хора и естествено от там много нови поръчки ние 
имаме, защото всъщност навлязохме на нови пазари, които до този момент не сме могли да 
обхванем. Естествено ние активно предлагаме нашите услуги и от там интересът към нашата 
печатница се повиши.  
Водещ: Колко нови хора назначихте?  
Диана Нинова: Като бройка, не мога да кажа, но със сигурност... нал, точна бройка не мога да 
кажа, но със сигурност поне около 20 човека има назначени, защото това са екипи на печатните 
машини, това са хора в администрацията, които работят, това са хора, които работят в 
довършителните процеси. Така че със сигурност доста работни места се отвориха. Разбира се, 
ние в процеса на развитие, защото той не спира, може би ще продължаваме да увеличаваме 
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броя хора, които назначаваме. Машините със сигурност могат да поемат доста работа, така че 
този процес всъщност не мога да кажа, че е спрял в момента и ще продължи със сигурност 
напред.  
Водещ: Казахте, че сте стъпили на нови пазари.  
Диана Нинова: Нови пазари под вид услуга, която можем да предлагаме. Например 
дигиталният печат, всъщност той е един от печатите, които се използва, да кажем, много 
клиенти го използват. Това са примерно визитки. Това са, да кажем, няколко бройки примерно 
рекламни материали. Това е нещо, което ние не можехме да предлагаме или примерно, ако го 
предлагахме, трябваше да ползваме услугите на подизпълнители в лицето на наши примерно, 
да кажем, конкурентни фирми, а сега този процес е затворен при нас. Същото важи, да кажем, 
за печата на, да кажем, учебници или книги, които изискват концево шиене. Това също беше 
нещо, което при нас го нямаше. И всъщност, най-важното, което може да се отбележи, е 
целоформатният печат. Това са списания, каталози, брошури, рекламни материали, които 
просто спецификата на производството налага, за да може да се даде най-добра цена и най-
добро качество, да имаш такъв тип машина, за да можеш да го изработиш.  
Водещ: Бихте ли казали от кои браншове най-често се правят поръчки към Вас или е трудно да 
се направи такова разделение?  
Диана Нинова: Зависи кой от типовете печат визираме, защото, както Ви казах, дигиталният 
печат буквално почти всички го използват, всяка фирма. Листовият печат също може да се 
каже, тъй като там почти всеки би могъл да бъде наш клиент. И в ролния печат това са, разбира 
се, ритейл веригите и списанията, които са най-високотиражни. Така че за всеки един от 
типовете печат, които ние предлагаме, ние имаме специфични таргет групи, в смисъл, брой 
клиенти, които ние познаваме. Стремим се да запознаем и тях с нашата дейност и съответно да 
започнем да работим заедно.  
Водещ: С какви трудности се сблъскахте, докато работихте по проекта? Визирам от момента на 
написването му през кандидатстването и реализацията, защото това са етапи, които доста 
често спъват бенефициентите или им създават трудности, забавят ги. При Вас как беше?  
Диана Нинова: Честно да Ви кажа, някакви много сериозни трудности не сме срещали. Общо 
взето, сравнително добре и бързо във времето успяхме да реагираме на нещата, които се 
изискваха от нас, като бенефициент по такъв проект. Изключително сме благодарни и на 
хората, които от страна на МИЕ ни подкрепяха и изключително много ни помагаха. На 
консултантската фирма, с която работихме. На усилията на всичките ни колеги. Така че не 
можем да кажем със сигурност, че сме имали някакви много големи трудности или нещо, което 
е било проблем.  
Водещ: Да разбирам ли обаче, че като съвет, който бихте дали към други бенефициенти, е 
задължително да използват консултантски услуги?  
Диана Нинова: Честно казано, в нашия случай беше изключително полезно, че използвахме 
консултантските услуги на фирмата, защото за много от нещата, за да бъдат подготвени, се 
изисква ресурс. Говоря в чисто човешки план, време и най-важното познание, защото има 
специфика в ръководенето на един такъв проект и е хубаво да имаш някой, който да ти помага 
и в дадени моменти, както се казва, просто да ти подаде ръка и да ти разреши проблем или да 
ти каже как да го направиш, за да може да стане по най-добрия начин. Така че, разбира се, има 
фирми, които не използват консултанти, но си имат пък хора, които са подготвени в техните 
екипи, които отговарят за тези изпълнения на проекти.  
Водещ: Според Вас, как трябва да изглежда новата оперативна програма? То всъщност 
подготовката й вече е почти приключила, но докато няма пусната схема, винаги може нещо да 
се пипне и промени.  
Диана Нинова: Разбира се, ние ще го... нали, може да кажем конкретно за нашия бизнес кое 
много би ни интересувало и би било добре и честно казано, това наше мнение се подкрепя от 
разговорите ни с нашите клиенти, които са от най-различни браншове. Добре е да се предвидят 
повече средства за софтуерни продукти, така както имаше една такава програма еднократно. 
Естествено е най-добре, ако може, още веднъж да я има или за повече пъти. Същото важи и за 
нови машини. Тъй като много е важно да се разбере, че за да може нашата икономика, така, да 
има някакво добро развитие, да бъде конкурентна на европейския пазар и на световния пазар, 
ние трябва да имаме техника, която да съответства на техните възможности. Това е критично 
важно. Така че в този смисъл за нас тези две оси са много важни и и би било много добре, ако 
се акцентира върху тях и се развият. Защото една работеща икономика означава много 
работни места, означава много пари и това е единственото, което наистина е вжно, според нас 
– просто да има производство.  
Водещ: Вие с кредит ли финансирахте вашия проект или със собствени средства?  
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Диана Нинова: Да, с кредит го финансирахме. С банката, обслужващата ни банка. 
Изключително също адекватно и много, така, партньорски те подходиха, с изключително 
разбиране и ако трябва да сме откровени и обективни, наистина много ни помогнаха и не сме 
имали проблеми и затруднения в тази сфера.  
Водещ: Вие очертахте, така, две от приоритетните оси, които смятате, че трябва да има в 
новата оперативна програма. Бихте ли добавили нещо към тях? Може би за енергийна 
ефективност?  
Диана Нинова: Честно казано, при нас това са, как да кажа, може би малко по разсъждавам от 
гледна точка на ъгъла на нашия бизнес. Не мога да кажа по другите програми кое би било 
важно, но всяка една програма, която подкрепя бизнеса, със сигурност ще бъде от полза 
занапред в следващия програмен период.  
Водещ: В контекста на енергийната ефективност, предполагам, че новите машини, които сте 
закупили, са и енергийно ефективни?  
Диана Нинова: Да, със сигурност. Това винаги, особено компаниите, които произвеждат 
машини, за тях това е фокус, тъй като, знаете, те са... на това се държи, така че със сигурност 
това е заложено в производството им.  
Водещ: Вие възнамерявате ли да кандидатствате отново по оперативната програма, когато я 
отворят следващата?  
Диана Нинова: Задължително ще кандидатстваме. И се надяваме да има повече програми, по 
които да можем да го направим.  
Водещ: А извън оперативната програма, какви са плановете на компанията Ви за развитие? 
Имайки предвид изборните кампании сега, за Вас вероятно има доста работа.  
Диана Нинова: Да, надяваме се това, така, да допринесе за съживяването малко на пазара. 
Честно казано, при нас така или иначе периодът, който предстои от есента, си е силен период. 
Но чисто на ниво мениджмънт компания, мога да кажа, че при нас едно от важните неща, които 
планираме да направим, е развитие в областта на софтуера, а именно може би закупуването 
на EAP система, което ще бъде решаващо и е много необходимо за нас. Също така в един 
малко по-далечен може да се каже закупуване на ново полиграфическо оборудване, подмяна 
на някои от съществуващите ни машини с нови, така че в този смисъл, ние много се надяваме 
наистина да успеем с ... да подновим изцяло машинния си парк, примерно през някоя от 
програмите. Това ще бъде за нас, първо, възможност да предоставим още по-висококачествени 
услуги на нашите клиенти, тъй като знаете, новите машини те със сигурност предлагат едно 
друго ниво на качеството и разбира се, една по-добра организация на самото производство.  
Водещ: Говорила съм с бенефициенти по Оперативна програма "Конкурентоспособност", 
които в рамките на дългосрочните си бизнес планове са залагали периодично проекти именно 
по тази програма. Като Ви слушам, вероятно Вие ще се присъедините към тази група.  
Диана Нинова: Да.. В крайна сметка трябва да се погледне обективно и да се види, че 
всъщност закупуването на нова машина, особено в нашия бранш е практически невъзможно 
без такава една подкрепа от програма, която да финансира поне част от стойността на самата 
машина. Така че затова е напълно нормално и логично повечето колеги, които се занимават с 
производство, да кандидатстват в бъдеще, защото пазарът ни е много малък. Клиентите, за 
съжаление, не са платежоспособни, т. е. те очакват от нас най-ниските цени, а критерият им за 
качество не се променя. Така че за да можем ние да им осигурим тази услуга, за нас е важно да 
имаме подкрепа от една програма, както е „Конкурентоспособност”.  
Водещ: Докато се дебатираше новата оперативна програма, бизнесът се раздели в 
становището си дали всички оси да бъдат непрекъснато отворени или да има сесии на 
отваряне на определени оси за кандидатстване. Какво е вашето становище?  
Диана Нинова: Ние също не можем категорично да определим дали е важно само да бъде за 
определен период отворена определена ос или пък да бъде отворена през цялото време. От 
една страна действа изключително дисциплиниращо на компаниите, когато те имат краен срок, 
в който те трябва да подготвят своите проекти. От друга страна пък затварянето на една 
програма в рамките на някакъв период ограничава и може да се появи обективна необходимост 
да имаш... да участваш в такава програма, а тя вече да е затворена. Така че може би, ако може 
да се измисли някакъв по-гъвкав модел, при който да има някакви периоди в рамките на 
годината или на две години, в които да може да се кандидатства повече от веднъж и пак да има 
краен период, за да може да се съберат до определен момент предложенията, в смисъл 
проектите. Ще бъде може би най-добрият модел. Не зная дали това е възможно. Разбира се, 
това специалистите трябва да го преценят. Но може би най-гъвкавият модел ще бъде най-
успешен.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 13.09.2014  
Източник: в. Банкер  
Страница: 34  
Брой думи: 1065  
 
 
Резюме: Периодично ни набиват в главите колко важно е изграждането на газовите връзки към 
съседните страни, за да се намали енергийната ни зависимост от руското синьо гориво, но със 
скоростта, с която се развиват проектите, нищо чудно "Южен поток" да бъде готов преди тях. 
Още след газовата криза през 2009 г. бяхме спешени от Брюксел в най-кратки срокове да 
прокараме тръби първо към Румъния и Гърция, които са част от ЕС, а после към Сърбия и 
Турция. Те стават особено належащи сега, след като украинският парламент прие окончателно 
закона, позволяващ на властите в Киев напълно или частично да прекратяват транзита на руски 
ресурси през нейна територия.  
 
Заглавие: В газовите връзки няма налягане  
Подзаглавие:  
Автор: Стефан САВОВ  
Текст: Периодично ни набиват в главите колко важно е изграждането на газовите връзки към 
съседните страни, за да се намали енергийната ни зависимост от руското синьо гориво, но със 
скоростта, с която се развиват проектите, нищо чудно "Южен поток" да бъде готов преди тях. 
Още след газовата криза през 2009 г. бяхме спешени от Брюксел в най-кратки срокове да 
прокараме тръби първо към Румъния и Гърция, които са част от ЕС, а после към Сърбия и 
Турция. Те стават особено належащи сега, след като украинският парламент прие окончателно 
закона, позволяващ на властите в Киев напълно или частично да прекратяват транзита на руски 
ресурси през нейна територия. И след като опасността да ни врътнат отново газовото кранче е 
съвсем реална.  
В най-напреднал етап е връзката с Румъния между Русе и Гюргево, която според всички 
уверения ще бъде открита след броени дни. По принцип тя трябваше да е в експлоатация още 
в началото на 2014-а, но строителството се забави, последно поради скъсана тръба под дъното 
на Дунав и финалът на проекта на няколко пъти бе отлаган. Но дори и газопроводът най-накрая 
да бъде завършен, по него към България ще могат да се пренасят само по 500 млн. куб. м 
гориво годишно. За сметка на това в обратна посока ще се транспортират по 1.5 млрд. куб. м 
газ. Причината за тази диспропорция е, че северните ни съседи спестиха парите за 
изграждането на нова компресорна станция на тяхна територия. Така че, ако се стигне до най-
негативния за страната сценарий, тези количества няма да са достатъчни, за да компенсират 
вътрешното ни потребление от около 3 млрд. куб. м на година.  
Другата опция за допълнителни доставки на природен газ е Гърция. За изграждането на 
интерконектора в тази посока Брюксел отпусна съфинансиране от 45 млн. евро по 
Европейската енергийна програма за възстановяване. Трасето започва от с. Загоре, южно от гр. 
Стара Загора, преминава през общините Стара Загора, Хасково и Кърджали и през прохода 
"Маказа" достига до гръцкия град Комотини. Проектът се реализира от смесеното 
инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, регистрирано в София, в което участници с по 
50% от капитала са Българският енергиен холдинг и гръцко-италианската компания "Посейдон" 
(собственост по равно на държавната ДЕПА и частната италианска енергийна фирма "Едисон"). 
По времето на ГЕРБ ни убеждаваха, че по тръбата ще могат да започнат редовни доставки от 
средата на 2014-а, включително и на газ от Алжир, но всички графици днес са безвъзвратно 
изостанали.  
По последни данни на Министерството на икономиката и енергетиката за съоръжението е 
изготвена и приета екологична оценка съгласно Закона за опазване на околната среда. В 
процес на приемане са и подробен устройствен план и работен проект, изисквани от Закона за 
устройството на територията. Само че едва в началото на този месец общинските съветници в 
Кърджали сколасаха да подкрепят предложението на кмета Хасан Азис интерконекторната 
газова връзка да преминава през територията на общината. Преди тях това сториха 
общинарите от Кирково и Момчилград, но срокът за въвеждане в експлоатация вече е втората 
половина на 2016-а, и то с уговорката "при липса на усложнения".  
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Още по-неприятното е, че тази тръба също може да се окаже безпредметна. По принцип тя се 
разглеждаше като неразделна част от проекта ITGI (газопровода през Турция, Гърция и 
Италия), чиято цел е да пренася годишно по 8-10 млрд. куб. м природен газ от Азербайджан до 
Европа и неслучайно компаниите, движещи този проект, са ДЕПА и "Едисон". През 2013-а обаче 
стана ясно, че консорциумът "Шах Дениз", разработващ едно от най-големите находища на 
синьо гориво в прикаспийската република, е предпочел за партньор алтернативния проект TAP 
(Trans Adriatic Pipeline). Неговата цел също е пренос на газ от Каспийския басейн и евентуално 
от Близкия изток през Адриатическо море, но през териториите на Северна Гърция и Южна 
Албания и се изпълнява от съвсем други компании. При тази ситуация връзката с гърците ще 
се окаже почти нефункционална. Единствената възможност в бъдеще тя да се натовари по-
сериозно са терминалите за втечнен газ на гръцкия бряг на Егейско море. Именно върху 
подобна опция акцентира и енергийният експерт Илиян Василев. Според него България може 
чрез суапови сделки и доставки на втечнен природен газ на терминалите в Ревитуса и Мармара 
в Гърция напълно да компенсира количествата гориво от "Газпром". "Суаповите сделки са 
възможни от поне четири години, но липсата на воля и желание от българска страна ги 
препятства. Те и днес се пренебрегват в основни документи - като енергийна стратегия, 
декларации на партии и Народното събрание и в решенията на Консултативния съвет за 
национална сигурност", изтъква Василев.  
Така или иначе, ключова за нас е междусистемната връзка с Турция. Това е най-краткия път за 
доставка на договорените между българските управляващи и Азербайджан 1 млрд. куб. м 
природен газ на година. Но като се съди по досегашния напредък на този проект, нямаме много 
основания за оптимизъм. Едва на 28 март 2014-а, след дълги политически разногласия, бе 
подписан Меморандум за разбирателство между ресорните министерства на двете страни. 
Създадена бе и съвместна българо-турската работна група, с участието на "Булгартрансгаз", 
"Българския енергиен холдинг", "Булгаргаз" ЕАД и представители на икономическото 
министерство. Задачата й е тепърва да подготви предварително предпроектно проучване, в 
рамките на което да се уточнят техническите и финансовите параметри на начинанието. 
Неотдавна се проведе нейното второ заседание, на което бяха обсъдени проектантски въпроси 
и възможностите за осигуряване на средства. Предвижда се следващата сбирка да се проведе 
в края на септември в Турция.  
Макар че от 1998-а се говори за свързване на газовите мрежи на България и Сърбия, този 
проект все си остава на опашката. Първоначално той трябваше да се финансира по 
оперативната програма "Регионално развитие", но впоследствие бе преценено, че има риск 
предвидените пари за него - около 60 млн. евро, да не бъдат усвоени до 2013-а и проектът 
беше прехвърлен към програмата "Конкурентоспособност". Според разчетите на 
икономическото ведомство самото строителство ще струва 67.7 млн. лв., надзорът - 300 хил. 
лв., а консултантските услуги - 200 хил. лева. По план е необходимо съоръжението да заработи 
до края на 2017-а, като то по никакъв начин няма да спомогне за диверсификация на газовите 
ни доставки. Сърбия получава главно руско синьо гориво (през Унгария) и не разполага с 
терминал за втечнен природен газ. Ето защо тази връзка реално ще е еднопосочна - от нас към 
западните ни съседите и по нея ще тече природен газ от "Газпром". Интересното е, че далеч 
преди да е ясно дали изобщо ще има финансиране за нея, енергийното министерство подписа 
споразумение за предпроектно проучване с "Газтек БГ" АД. Мажоритарен собственик на 
фирмата е "Овергаз Холдинг", зад който стои руската "Газпром".  
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Регионални печатни медии 
 
Няма намерена информация 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 12.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17379753  
Брой думи: 326  
 
 
Резюме: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността 
следващото управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма“Гръцки 
стил“заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград 
Цветан Цветанов, съобщиха от ГЕРБ. Той призова да се направи разумен избор, защото само 
така можем да имаме силно и стабилно управление. 
 
Заглавие: Цветанов: Задкулисието и аферата“Костинброд“ни лишиха от втори мандат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността следващото 
управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма“Гръцки стил“заместник-
председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан Цветанов, 
съобщиха от ГЕРБ.  
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление.“Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. лв. 
солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от 
кабинета“Орешарски“и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години“,каза 
Цветан Цветанов. Според него, най-важното пред новото управление е да се навакса 
пропуснатото от Тройната коалиция, за да могат средствата от Европейския съюз да се 
инвестират както в инфраструктурата, така и в средния и малкия бизнес, чрез оперативните 
програми “Конкурентоспособност“ и “Управление на човешките ресурси“.“ГЕРБ управлява в 
най-тежката финансова криза и трябваше да предприеме сериозни реформи, но задкулисието и 
аферата“Костинброд“ни лишиха от втори мандат“,коментира Цветанов. Той добави, че ПП 
ГЕРБ отчита грешките си в предишния мандат и ще работи за по-високи доходи.  
Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград подчерта 
още, че за изгубената една година и два месеца никой от управляващите не е поел отговорност 
за пропуснатото време и за огромния бюджетен дефицит.“Стабилното управление означава 
ясни политики. Това е възможно при ясно очертано управление и при постигнато 
парламентарно мнозинство от ГЕРБ, за да можем да съставим стабилен кабинет“,обясни 
Цветанов.  
Кандидатът за народен представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева призова да се гласува с 
номер 9 в бюлетината, защото само управление на ГЕРБ може да гарантира стабилна 
България, развитие на благоевградския регион и продължаване строителството на 
автомагистрала Струма.“Екипът на ГЕРБ е силният екип от специалисти и експерти, който може 
да се справи в тежката ситуация, в която е държавата след едногодишното управление на БСП, 
ДСП и Атака“,каза Даниела Савеклиева. Пред работещите Савеклиева представи и двамата 
кандидати за народни представители в листата на ПП ГЕРБ от Сандански – Кирил Котев и 
Стоян Петров. /БГНЕС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17379753
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Дата: 12.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17381259  
Брой думи: 141  
 
 
Резюме: ТПК “Михалково“ първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична 
картонена опаковка от 10 и 15 литра. Това стана възможно благодарение на успешно 
приключилия проект “Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК 
Михалково“ по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007 2013 г. 
 
Заглавие: Изворна вода в еко картонена кутия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТПК “Михалково“ първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична картонена 
опаковка от 10 и 15 литра.  
ТПК “Михалково“ първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична картонена 
опаковка от 10 и 15 литра. Това стана възможно благодарение на успешно приключилия проект 
“Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково“ по Оперативна 
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 2013 г в 
рамките на който е закупено и инсталирано оборудване за пълнене на водата в Bag-in-Box 
опаковки от 10 и 15 литра. 
Изворна вода „Михалково”, която е тиха вода с изключително ниска минерализация, подходяща 
за бебета и малки деца, се продава от 5 години. Решението за нейното предлагане на пазара в 
картонена опаковка следва новите тенденции за пълнене на минерална и изворна вода, които 
се демонстрират на последните панаири за безалкохолни напитки и води в Западна Европа. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17381259
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Дата: 12.09.2014  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=17381375  
Брой думи: 337  
 
 
Резюме: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността 
следващото управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ 
заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан 
Цветанов, съобщава пресцентърът на партията.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: ГЕРБ отчита грешките си и ще работи за по-високи доходи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността следващото 
управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ заместник-
председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан Цветанов, 
съобщава пресцентърът на партията.  
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление. „Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. лв. 
солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета 
„Орешарски“ и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години“, каза Цветан 
Цветанов. Според него най-важното пред новото управление е да се навакса пропуснатото от 
Тройната коалиция, за да могат средствата от Европейския съюз да се инвестират както в 
инфраструктурата, така и в средния и малкия бизнес чрез оперативните програми 
„Конкурентоспособност“ и „Управление на човешките ресурси“. „ГЕРБ управлява в най-
тежката финансова криза и трябваше да предприеме сериозни реформи, но задкулисието и 
аферата „Костинброд“ ни лишиха от втори мандат“, коментира Цветанов. Той добави, че ГЕРБ 
отчита грешките си в предишния мандат и ще работи за по-високи доходи. Заместник-
председателят на ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград подчерта още, че за 
изгубената една година и два месеца никой от управляващите не е поел отговорност за 
пропуснатото време и за огромния бюджетен дефицит. „Стабилното управление означава ясни 
политики. Това е възможно при ясно очертано управление и при постигнато парламентарно 
мнозинство от ГЕРБ, за да можем да съставим стабилен кабинет“, обясни Цветанов.  
Кандидатът за народен представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева призова да се гласува с 
номер 9 в бюлетината, защото само управление на ГЕРБ може да гарантира стабилна 
България, развитие на Благоевградския регион и продължаване строителството на 
автомагистрала “Струма“. „Екипът на ГЕРБ е силният екип от специалисти и експерти, който 
може да се справи в тежката ситуация, в която е държавата след едногодишното управление на 
БСП, ДСП и “Атака“, каза Даниела Савеклиева. Пред работещите Савеклиева представи и 
двамата кандидати за народни представители в листата на ГЕРБ от Сандански – Кирил Котев и 
Стоян Петров.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=17381375
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Дата: 12.09.2014  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/izbori_2.0-
novini/tsvetanov_gerb_otchita_greshkite_si_i_shte_raboti_za_povisoki_dohodi-253542.html  
Брой думи: 337  
 
 
Резюме: Благоевград. Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи 
случайността следващото управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма 
„Гръцки стил" заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в 
Благоевград Цветан Цветанов.  
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление. „Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. лв. 
солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета 
„Орешарски" и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години", каза Цветан 
Цветанов. 
 
Заглавие: Цветанов: ГЕРБ отчита грешките си и ще работи за по-високи доходи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Благоевград. Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи 
случайността следващото управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма 
„Гръцки стил" заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в 
Благоевград Цветан Цветанов.  
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление. „Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. лв. 
солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета 
„Орешарски" и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години", каза Цветан 
Цветанов. Според него, най-важното пред новото управление е да се навакса пропуснатото от 
Тройната коалиция, за да могат средствата от Европейския съюз да се инвестират както в 
инфраструктурата, така и в средния и малкия бизнес, чрез оперативните програми 
„Конкурентоспособност" и „Управление на човешките ресурси". „ГЕРБ управлява в най-
тежката финансова криза и трябваше да предприеме сериозни реформи, но задкулисието и 
аферата „Костинброд" ни лишиха от втори мандат", коментира Цветанов. Той добави, че ПП 
ГЕРБ отчита грешките си в предишния мандат и ще работи за по-високи доходи.  
Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград подчерта 
още, че за изгубената една година и два месеца никой от управляващите не е поел отговорност 
за пропуснатото време и за огромния бюджетен дефицит. „Стабилното управление означава 
ясни политики. Това е възможно при ясно очертано управление и при постигнато 
парламентарно мнозинство от ГЕРБ, за да можем да съставим стабилен кабинет", обясни 
Цветанов.  
Кандидатът за народен представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева призова да се гласува с 
номер 9 в бюлетината, защото само управление на ГЕРБ може да гарантира стабилна 
България, развитие на благоевградския регион и продължаване строителството на 
автомагистрала Струма. „Екипът на ГЕРБ е силният екип от специалисти и експерти, който 
може да се справи в тежката ситуация, в която е държавата след едногодишното управление на 
БСП, ДСП и Атака", каза Даниела Савеклиева. Пред работещите Савеклиева представи и 
двамата кандидати за народни представители в листата на ПП ГЕРБ от Сандански – Кирил 
Котев и Стоян Петров.  
 

http://www.standartnews.com/izbori_2.0-novini/tsvetanov_gerb_otchita_greshkite_si_i_shte_raboti_za_povisoki_dohodi-253542.html
http://www.standartnews.com/izbori_2.0-novini/tsvetanov_gerb_otchita_greshkite_si_i_shte_raboti_za_povisoki_dohodi-253542.html
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Дата: 12.09.2014  
Източник: www.economynews.bg  
Връзка: http://www.economynews.bg/изворна-вода-в-еко-картонена-кутия-news57697.html  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: ТПК „Михалково” първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична 
картонена опаковка от 10 и 15 литра. Това стана възможно благодарение на успешно 
приключилия проект „Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК 
Михалково” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г..  
 
Заглавие: Изворна вода в еко картонена кутия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ТПК „Михалково” първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична картонена 
опаковка от 10 и 15 литра. Това стана възможно благодарение на успешно приключилия проект 
„Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково” по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 
г., в рамките на който е закупено и инсталирано оборудване за пълнене на водата в Bag-in-Box 
опаковки от 10 и 15 литра.  
Изворна вода „Михалково”, която е тиха вода с изключително ниска минерализация, подходяща 
за бебета и малки деца, се продава от 5 години. Решението за нейното предлагане на пазара в 
картонена опаковка следва новите тенденции за пълнене на минерална и изворна вода, които 
се демонстрират на последните панаири за безалкохолни напитки и води в Западна Европа.  
 

http://www.economynews.bg/изворна-вода-в-еко-картонена-кутия-news57697.html
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Дата: 12.09.2014  
Източник: www.speshno.info  
Връзка: http://www.speshno.info/news.php?id=244829  
Брой думи: 337  
 
 
Резюме: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността 
следващото управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ 
заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан 
Цветанов, съобщава пресцентърът на партията.  
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление.  
 
Заглавие: Цветан Цветанов: ГЕРБ отчита грешките си и ще работи за по-високи доходи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността следващото 
управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ заместник-
председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан Цветанов, 
съобщава пресцентърът на партията.  
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление.  
„Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. лв. солидарност от 
Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета „Орешарски“ и заради това 
2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години“, каза Цветан Цветанов.  
Според него най-важното пред новото управление е да се навакса пропуснатото от Тройната 
коалиция, за да могат средствата от Европейския съюз да се инвестират както в 
инфраструктурата, така и в средния и малкия бизнес чрез оперативните програми 
„Конкурентоспособност“ и „Управление на човешките ресурси“.  
„ГЕРБ управлява в най-тежката финансова криза и трябваше да предприеме сериозни 
реформи, но задкулисието и аферата „Костинброд“ ни лишиха от втори мандат“, коментира 
Цветанов. Той добави, че ГЕРБ отчита грешките си в предишния мандат и ще работи за по-
високи доходи.  
Заместник-председателят на ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград подчерта 
още, че за изгубената една година и два месеца никой от управляващите не е поел отговорност 
за пропуснатото време и за огромния бюджетен дефицит. „Стабилното управление означава 
ясни политики. Това е възможно при ясно очертано управление и при постигнато 
парламентарно мнозинство от ГЕРБ, за да можем да съставим стабилен кабинет“, обясни 
Цветанов.  
Кандидатът за народен представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева призова да се гласува с 
номер 9 в бюлетината, защото само управление на ГЕРБ може да гарантира стабилна 
България, развитие на Благоевградския регион и продължаване строителството на 
автомагистрала "Струма".  
„Екипът на ГЕРБ е силният екип от специалисти и експерти, който може да се справи в тежката 
ситуация, в която е държавата след едногодишното управление на БСП, ДСП и "Атака“, каза 
Даниела Савеклиева. Пред работещите Савеклиева представи и двамата кандидати за 
народни представители в листата на ГЕРБ от Сандански – Кирил Котев и Стоян Петров.  
 

http://www.speshno.info/news.php?id=244829
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Дата: 12.09.2014  
Източник: www.struma.com  
Връзка: http://www.struma.com/politika/vodachut-na-listata-v-blagoevgrad-cv-cvetanov-gerb-otchita-
greshkite_60839/  
Брой думи: 336  
 
 
Резюме: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността 
следващото управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ 
заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан 
Цветанов. Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно 
и стабилно управление. „Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. 
лв. солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета 
„Орешарски“ и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години“, каза Цветан 
Цветанов.  
 
Заглавие: Водачът на листата в Благоевград Цв. Цветанов: ГЕРБ отчита грешките си и ще 
работи за по-високи доходи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността следващото 
управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ заместник-
председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан Цветанов. 
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление. „Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. лв. 
солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета 
„Орешарски“ и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години“, каза Цветан 
Цветанов.  
Според него, най-важното пред новото управление е да се навакса пропуснатото от Тройната 
коалиция, за да могат средствата от Европейския съюз да се инвестират както в 
инфраструктурата, така и в средния и малкия бизнес, чрез оперативните програми 
„Конкурентоспособност“ и „Управление на човешките ресурси“. „ГЕРБ управлява в най-
тежката финансова криза и трябваше да предприеме сериозни реформи, но задкулисието и 
аферата „Костинброд“ ни лишиха от втори мандат“, коментира Цветанов. Той добави, че ПП 
ГЕРБ отчита грешките си в предишния мандат и ще работи за по-високи доходи.  
Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград подчерта 
още, че за изгубената една година и два месеца никой от управляващите не е поел отговорност 
за пропуснатото време и за огромния бюджетен дефицит. „Стабилното управление означава 
ясни политики. Това е възможно при ясно очертано управление и при постигнато 
парламентарно мнозинство от ГЕРБ, за да можем да съставим стабилен кабинет“, обясни 
Цветанов.  
Кандидатът за народен представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева призова да се гласува с 
номер 9 в бюлетината, защото само управление на ГЕРБ може да гарантира стабилна 
България, развитие на благоевградския регион и продължаване строителството на 
автомагистрала Струма. „Екипът на ГЕРБ е силният екип от специалисти и експерти, който 
може да се справи в тежката ситуация, в която е държавата след едногодишното управление на 
БСП, ДСП и Атака“, каза Даниела Савеклиева. Пред работещите Савеклиева представи и 
двамата кандидати за народни представители в листата на ПП ГЕРБ от Сандански – Кирил 
Котев и Стоян Петров.  
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Резюме: Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността 
следващото управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ 
заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан 
Цветанов. Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно 
и стабилно управление. „Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. 
лв. солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета 
„Орешарски“ и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години“, каза Цветан 
Цветанов. 
 
Заглавие: ГЕРБ отчита грешките си и ще работи за по-високи доходи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Заяви заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в 
Благоевград Цветан Цветанов  
Много важно е да гласуваме на 5 октомври, за да не определи случайността следващото 
управление. Това заяви на среща с работещите в шивашката фирма „Гръцки стил“ заместник-
председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград Цветан Цветанов. 
Той призова да се направи разумен избор, защото само така можем да имаме силно и стабилно 
управление. „Новият финансов програмен период осигурява за България 32 млрд. лв. 
солидарност от Европейския съюз, но споразумението не бе подписано от кабинета 
„Орешарски“ и заради това 2014 г. и 2015 г. се очертават като нулеви години“, каза Цветан 
Цветанов. Според него, най-важното пред новото управление е да се навакса пропуснатото от 
Тройната коалиция, за да могат средствата от Европейския съюз да се инвестират както в 
инфраструктурата, така и в средния и малкия бизнес, чрез оперативните програми 
„Конкурентоспособност“ и „Управление на човешките ресурси“. „ГЕРБ управлява в най-
тежката финансова криза и трябваше да предприеме сериозни реформи, но задкулисието и 
аферата „Костинброд“ ни лишиха от втори мандат“, коментира Цветанов. Той добави, че ПП 
ГЕРБ отчита грешките си в предишния мандат и ще работи за по-високи доходи.  
Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата на партията в Благоевград подчерта 
още, че за изгубената една година и два месеца никой от управляващите не е поел отговорност 
за пропуснатото време и за огромния бюджетен дефицит. „Стабилното управление означава 
ясни политики. Това е възможно при ясно очертано управление и при постигнато 
парламентарно мнозинство от ГЕРБ, за да можем да съставим стабилен кабинет“, обясни 
Цветанов.  
Кандидатът за народен представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева призова да се гласува с 
номер 9 в бюлетината, защото само управление на ГЕРБ може да гарантира стабилна 
България, развитие на благоевградския регион и продължаване строителството на 
автомагистрала Струма. „Екипът на ГЕРБ е силният екип от специалисти и експерти, който 
може да се справи в тежката ситуация, в която е държавата след едногодишното управление на 
БСП, ДСП и Атака“, каза Даниела Савеклиева. Пред работещите Савеклиева представи и 
двамата кандидати за народни представители в листата на ПП ГЕРБ от Сандански – Кирил 
Котев и Стоян Петров.  
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