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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
3.10.2014 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 10 

 вестници, от които: 2 

 - национални 2 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 8 

Общо за деня 11 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 02.10.2014  
Източник: БТВ  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 570  
 
 
Резюме: 7.Новина  
Издържа ли Кристалина Георгиева изслушването си пред евродепутатите за поста зам.-
председател на ЕК и комисар с ресор бюджет и човешки ресурси? Препитването продължи 
няколко часа в Брюксел. Там е и нашия репортер Десислава Ризова. Има ли опасност и на 
Кристалина Георгиева да се наложи да се яви на поправителен изпит, както се случи с 
кандидатите на Великобритания, Испания и Унгария, и заплашва да осуети кандидата на 
Франция?  
Добър вечер от ЕП в Брюксел. Няма никаква опасност за поправителен изпит на г-жа 
Кристалина Георгиева. За нея изслушването мина гладко и успешно. То продължи над 2 часа, 
но приключи с аплодисменти. Знаете, тя бе предложена за комисар по бюджет и човешки 
ресурси. Българският кандидат отговори общо на над 45 въпроса от всякакво естество – става 
дума за бюджет, равенство на половете, финансова рамка и дори кризата с разплащанията в 
ЕС. На въпрос как тъкмо тя е била избрана за този пост, Кристалина Георгиева обясни, че 
когато за първи път ѝ казали, косата ѝ се изправила. Въпреки това, тя ще разчита на своя опит 
като вицепрезидент на Световната банка. Ето как преминаха изслушванията за нея.  
 
Текст: 7.Новина  
Издържа ли Кристалина Георгиева изслушването си пред евродепутатите за поста зам.-
председател на ЕК и комисар с ресор бюджет и човешки ресурси? Препитването продължи 
няколко часа в Брюксел. Там е и нашия репортер Десислава Ризова. Има ли опасност и на 
Кристалина Георгиева да се наложи да се яви на поправителен изпит, както се случи с 
кандидатите на Великобритания, Испания и Унгария, и заплашва да осуети кандидата на 
Франция?  
Добър вечер от ЕП в Брюксел. Няма никаква опасност за поправителен изпит на г-жа 
Кристалина Георгиева. За нея изслушването мина гладко и успешно. То продължи над 2 часа, 
но приключи с аплодисменти. Знаете, тя бе предложена за комисар по бюджет и човешки 
ресурси. Българският кандидат отговори общо на над 45 въпроса от всякакво естество – става 
дума за бюджет, равенство на половете, финансова рамка и дори кризата с разплащанията в 
ЕС. На въпрос как тъкмо тя е била избрана за този пост, Кристалина Георгиева обясни, че 
когато за първи път ѝ казали, косата ѝ се изправила. Въпреки това, тя ще разчита на своя опит 
като вицепрезидент на Световната банка. Ето как преминаха изслушванията за нея.  
Българската кандидатура е 20-тата поред в изслушванията за комисарските постове. Тя бе 
подложена на разпит от три комисии – по бюджет, контрол и юридически въпроси. Въпреки 
сериозността на темата и ресора, напрежение нямаше нито при задаването на въпросите, нито 
при отговорите.  
Кристалина Георгиева: Силно вярвам в справедливото отношение към служителите и 
равноправие към всички показатели и вземам присърце задачата да постигна 40% от висшите и 
средни ръководители в Комисията да са дами до края на нашия мандат.  
На българските въпроси Кристалина Георгиева отговаряше на родния си език.  
Кристалина Георгиева: В тази комисия по въпроса на това да дадем възможност на тези, които 
са по-изостанали да напреднат, ние положихме много големи усилия. Вие знаете, че 70% от 
Фонда за кохезионната политика за регионите отива в 25% от най-бедните региони.  
Георги Пирински: Тя се представи убедително, защити задачата, която ѝ е поставена. Постара 
се да обхване различните аспекти на различните групи. Това, което за мен беше важно е, че тя 
осъзна, че само с „Конкурентоспособност” няма да се решат въпросите, че трябва да има 
еднакво внимание към кохезионната политика, и то насочена към най-изоставащите райони.  
Емил Радев: Наистина г-жа Кристалина Георгиева се представи много компетентно. Отговорите 
ѝ бяха напълно смислени, реални, тя не си позволи да не отговори на нито един въпрос, 
отговори на всичките.  
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Кристалина Георгиева: Най-трудната задача, която имаме пред себе си, е това как да направим 
така, че парите, които имаме, да доставят най-добрите възможни резултати за нашите 
граждани, да има повече растеж, повече работни места, по-добри условия за живот, по-малко 
неравенство в ЕС между богати и бедни – било то страни, региони.  
Георгиева обясни, че е имала твърде кратко време за отговори, но ако бъде одобрена за 
комисар, ще е на разположение като експерт през следващите 5 години. На въпрос не се ли 
тревожи, че еврочиновниците вече са повече от британската армия, заяви, че наистина се 
тревожи – за британската армия.  
Веднага след края на изслушването Кристалина Георгиева отправи своите съболезнования към 
семействата на жертвите край Горни Лом. А иначе окончателното утвърждаване на българската 
кандидатура, както на цялата ЕК се очаква да е на 22 октомври. Тя трябва да заеме своята 
позиция на 1 ноември. Ако Кристалина Георгиева бъде одобрена, тя ще отговаря за около 1000 
млрд. евро, или 1 трилион евро - през следващия мандат толкова е бюджетната рамка на ЕС за 
периода 2014-2020 г.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 03.10.2014  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: 345 млн. евро от новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще 
бъдат отделени за кредитиране и дялови инвестиции в малки и средни предприятия, реши 
работната група по програмата на свое заседание.  
 
Заглавие: €345 млн. назаем за малки фирми  
Подзаглавие:  
Автор: Дарина КАХРАМАНОВА  
Текст: 345 млн. евро от новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 
ще бъдат отделени за кредитиране и дялови инвестиции в малки и средни предприятия, реши 
работната група по програмата на свое заседание.  
Всички средства, предвидени за иновации и конкурентоспособност от 2014 г. до 2020 г., са 
1,39 млрд. евро. Това означава, че близо 24,8% от тях ще бъдат инвестирани във финансови 
инструменти. Парите ще стигат до бизнеса с посредничеството на банките и на фондове, 
подобни на "Джереми".  
Оставащите малко над 1 милиард евро по програмата ще бъдат насочени към грантови схеми 
за безвъзмездна помощ.  
Най-много средства за кредити и дялови инвестиции са предвидени по схемата за подобряване 
на капацитета за растеж на малките и средните предприятия - 175 млн. евро. От тях 135 млн. 
евро ще бъдат отпускани като заеми, а 40 млн. евро са за дялови инвестиции.  
Отделно от това 80 млн. евро са предвидени за дялово инвестиране по схемата за подкрепа на 
предприемачеството. Тези пари са предназначени за стартиращи фирми, които искат да 
осъществят бизнес проект на стойност над 25 000 евро. Финансиране по тази линия ще се 
осигурява и на иновативни предприятия с рисков профил.  
Още 30 млн. евро ще бъдат отпуснати за дялово инвестиране и за кредити свързани с 
технологично развитие и иновации. По тази линия пари ще получават фирми, които си 
сътрудничат с университети и изследователски центрове.  
Други 30 млн. евро са предназначени за финансови инструменти за енергийна ефективност.  
От програма "Иновации и конкурентоспособност" ще бъде изваден проектът за изграждане 
на междусистемната газова връзка със Сърбия. Причината е, че според Европейската комисия 
той не може да се финансира с парите за предприемачество. Според Брюксел проектът трябва 
да се прехвърли към оперативната програма за транспорт или да се използва механизмът 
"Свързана Европа". При него всички страни членки предлагат проекти и ЕК избира кои да се 
финансират.  
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Дата: 03.10.2014  
Източник: в. Преса  
Страница: 11  
Брой думи: 160  
 
 
Резюме: Петима души, работещи по програма "Конкурентоспособност" в Министерството на 
икономиката и енергетиката, вече са освободени, на още 7 ще бъдат връчени заповеди. Това 
са част от кадровите промени, извършени в 12 без 5 в Главна дирекция "Европейски фондове 
за конкурентоспособност" на ведомството. С цел "оптимизация на работата" в началото на 
месеца бе отстранен и шефът на дирекцията Ели Милушева.  
 
Заглавие: Чистка в министерството на икономиката в 12 без 5  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Петима души, работещи по програма "Конкурентоспособност" в Министерството на 
икономиката и енергетиката, вече са освободени, на още 7 ще бъдат връчени заповеди. Това 
са част от кадровите промени, извършени в 12 без 5 в Главна дирекция "Европейски фондове 
за конкурентоспособност" на ведомството. С цел "оптимизация на работата" в началото на 
месеца бе отстранен и шефът на дирекцията Ели Милушева.  
В момента в програмата тече проверка на Брюксел заради сигнали за нарушения в схемата за 
технологична модернизация в размер на 97 млн. лв. Схемата, по която в края на м.г. 1200 
фирми кандидатстваха за машини и оборудване, бе прекратена внезапно в края на юни, заради 
което бяха изпратени над 100 жалби до различни инстанции, включително ДАНС и 
прокуратурата. "Съмнявам се, че промените ще доведат до нещо позитивно. Въпросът е не в 
броя на хората, които работят, а в професионалните им качества. Оставих програмата в 
отлично състояние, но не е ясно дали договорите ще бъдат приключени успешно", коментира 
за "Преса" Ели Милушева.  
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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: 02.10.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/700-млн-евро-отиват-за-малките-и-средните-предприятия-до-
2020-г-_l.a_i.572579_at.1.html  
Брой думи: 214  
 
 
Резюме: Малките и средни фирми ще получат близо 700 млн. евро от новата оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“. Средствата ще се отпускат по приоритетна ос 
„Предприемачество и капацитет за  
 
Заглавие: 700 млн. евро отиват за малките и средните предприятия до 2020 г.  
Подзаглавие: Средствата са по новата оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“  
Автор:  
Текст: Малките и средни фирми ще получат близо 700 млн. евро от новата оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“. Средствата ще се отпускат по приоритетна ос 
„Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните предприятия“.  
Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от 
Министерството на икономиката след заседание на работната група за разработване на 
оперативната програма.  
„Направихме задълбочен анализ какво трябва да съдържа новата Оперативна програма, като 
взехме под внимание научените уроци, така и актуалното състояние на икономическата среда у 
нас“, каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ирена Младенова 50% от парите по 
програмата ще отидат за финансиране на малките и средните предприятия, каза Младенова. 
Това предвижда последният вариант на програмата, по който вече се чакат отзивите на 
Европейската комисия.  
Над 25% от парите по програмата пък са предвидени за внедряване на технологии за 
подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната 
ефективност.  
21% от средствата ще се отделят за приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации". За 
подпомагане на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" са отделени 3% от предвидените средства по 
програмата.  
Министър Младенова каза, че в началото на август са получени коментари и препоръки от 
Европейската комисия по програмата, в момента се чакат отзивите за новия вариант на ОПИК.  
 

http://econ.bg/Новини/700-млн-евро-отиват-за-малките-и-средните-предприятия-до-2020-г-_l.a_i.572579_at.1.html
http://econ.bg/Новини/700-млн-евро-отиват-за-малките-и-средните-предприятия-до-2020-г-_l.a_i.572579_at.1.html
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Дата: 02.10.2014  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/Новини/Преглед-на-печата-четвъртък-2-октомври_l.a_i.572565_at.1.html  
Брой думи: 651  
 
 
Резюме: СТАНДАРТ: 700 млн.евро от ЕС за малките фирми  
Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще бъдат за 
малките и средните фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. 
евро, съобщиха от  
Министерството на икономиката след заседание на работната група за разработване на 
оперативната програма. /Пълният текст/  
 
Заглавие: Преглед на печата, четвъртък, 2 октомври  
Подзаглавие: Водещите заглавия в интернет  
Автор:  
Текст: СТАНДАРТ: 700 млн.евро от ЕС за малките фирми  
Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще бъдат за 
малките и средните фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. 
евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за 
разработване на оперативната програма. /Пълният текст/  
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финасира модерно съоръжение за 
третиране на битовите отпадъци в регион Габрово  
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финасира модерно съоръжение за 
третиране на битовите отпадъци в регион Габрово. Новостроящото се съоръжение, което ще 
замести старото сметище, включва нова клетка за депониране, площадка за компостиране и 
площадка за сепариране, административни сгради, кантарна платформа, система за изгаряне 
на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и контролни 
пътища. /Пълният текст/  
ТРУД: Ремонт на бюджета напук на бизнеса и синдикатите  
Бизнесът и синдикатите отхвърлиха в тристранката вчера актуализацията на бюджета за 2014 
г., предложена от служебния кабинет. Въпреки многобройните критики, включително и от 
независими икономически  
експерти, правителството все пак прие проекта си в късния следобед. За да влезе в сила, 
актуализацията трябва да се одобри от бъдещия парламент. /Пълният текст/  
За 3 месеца трябва да усвоим € 1,2 млрд. от ЕС  
Над 1,2 млрд. евро разходи по европрограмите за България трябва да одобри Европейската 
комисия до края на годината, за да не бъдат загубени средствата. Това става ясно от справка 
за изпълнението към 25 септември на седемте оперативни програми и тези за развитие на 
селските региони и за рибарство. /Пълният текст/  
24 ЧАСА: Окончателно: Токът поскъпва с 9,79% Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) потвърди очакваното повишение на цената на тока с 9,79 на сто от 1 
октомври. Най-голямо ще е увеличението на абонатите на ЧЕЗ, които ще  
трябва да плащат с близо 10 на сто по-скъпа дневна тарифа. Нощната тарифа за тях ще скочи 
с 9,8 на сто. /Пълният текст/  
8,7 млрд. лв. има във фискалния резерв към 31 август  
Размерът на фискалния резерв към 31 август е 8,7 млрд. лв., съобщиха от Министерството на 
финансите. 8,2 млрд. лв. от тях са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. 
вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
/Пълният текст/  
ПРЕСА: Поскъпването на тока е абсолютно необходимо  
Повишението на цената на тока е абсолютно необходимо, категоричен е енергийният министър 
Васил Щонов. По думите му средствата, които ще донесе увеличението - около 200 млн. лв., 
представляват малко над една пета от дефицита. Служебният енергиен министър призова да 
се спре с популисткото говорене. /Пълният текст/  
Токът поскъпва с близо 10%  
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение за нови по-
високи цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от днес – 1-ви октомври. 
Очакваното повишение е в рамките на предварително обявеното – близо 10 на сто. /Пълният  
текст/  

http://econ.bg/Новини/Преглед-на-печата-четвъртък-2-октомври_l.a_i.572565_at.1.html
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МОНИТОР: ДКЕВР вдигна цената на тока с 10 на сто  
Въпреки нестихващите протести срещу увеличението на цената на тока и поредната порция 
яйца, този път срещу сградата на ДКЕВР, регулаторът прие окончателно планираното му 
поскъпване с близо 10 на сто. /Пълният текст/  
75% от българите финансово неграмотни  
Само 10 на сто от българите прилежно си записват разходите, които правят. Това сочи 
проучване GfK България, представено вчера. Други 4% обаче изобщо не се вълнуват какво 
харчат, а една трета внимават само в известна степен. Четвъртата група от 54 на сто от 
анкетираните не си водят статистика, но внимават за разходите си. 60% от нас първо 
спестяват, а после харчат, а останалите – обратно. Това показват резултатите от проучване, 
проведено от GfK България по поръчка на компания за бързи потребителски кредити. /Пълният 
текст/  
НОВИНАР: Наплив за кредити за селско стопанство  
Засилен интерес към кредитирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони 
отчетоха от държавен фонд „Земеделие”. /Пълният текст/  
Родни изобретения шашкат Европа и света  
Тази година липсва традиционният автосалон. Родни и чужди изобретения шашкат 
посетителите на тазгодишния Есенен технически панаир в Пловдив. /Пълният текст/  
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Дата: 02.10.2014  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/pregled-na-pechata-chetvurtuk-2-oktomvri-1074532.html  
Брой думи: 649  
 
 
Резюме: Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще 
бъдат за малките и...  
 
Заглавие: Преглед на печата, четвъртък, 2 октомври  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: СТАНДАРТ: 700 млн.евро от ЕС за малките фирми 
Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще бъдат за 
малките и средните фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. 
евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за 
разработване на оперативната програма. /Пълният текст/ 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финансира модерно съоръжение за 
третиране на битовите отпадъци в регион Габрово 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финансира модерно съоръжение за 
третиране на битовите отпадъци в регион Габрово. Новостроящото се съоръжение, което ще 
замести старото сметище, включва нова клетка за депониране, площадка за компостиране и 
площадка за сепариране, административни сгради, кантарна платформа, система за изгаряне 
на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и контролни 
пътища. /Пълният текст/ 
ТРУД: Ремонт на бюджета напук на бизнеса и синдикатите 
Бизнесът и синдикатите отхвърлиха в тристранката вчера актуализацията на бюджета за 2014 
г., предложена от служебния кабинет. Въпреки многобройните критики, включително и от 
независими икономически експерти, правителството все пак прие проекта си в късния 
следобед. За да влезе в сила, актуализацията трябва да се одобри от бъдещия парламент. 
/Пълният текст/ 
За 3 месеца трябва да усвоим € 1,2 млрд. от ЕС 
Над 1,2 млрд. евро разходи по европрограмите за България трябва да одобри Европейската 
комисия до края на годината, за да не бъдат загубени средствата. Това става ясно от справка 
за изпълнението към 25 септември на седемте оперативни програми и тези за развитие на 
селските региони и за рибарство. /Пълният текст/ 
24 ЧАСА: Окончателно: Токът поскъпва с 9,79% 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) потвърди очакваното 
повишение на цената на тока с 9,79 на сто от 1 октомври. Най-голямо ще е увеличението на 
абонатите на ЧЕЗ, които ще трябва да плащат с близо 10 на сто по-скъпа дневна тарифа. 
Нощната тарифа за тях ще скочи с 9,8 на сто. /Пълният текст/ 
8,7 млрд. лв. има във фискалния резерв към 31 август 
Размерът на фискалния резерв към 31 август е 8,7 млрд. лв., съобщиха от Министерството на 
финансите. 8,2 млрд. лв. от тях са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. 
вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
/Пълният текст/ 
ПРЕСА: Поскъпването на тока е абсолютно необходимо 
Повишението на цената на тока е абсолютно необходимо, категоричен е енергийният министър 
Васил Щонов. По думите му средствата, които ще донесе увеличението - около 200 млн. лв., 
представляват малко над една пета от дефицита. Служебният енергиен министър призова да 
се спре с популисткото говорене. /Пълният текст/ 
Токът поскъпва с близо 10% 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение за нови по-
високи цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от днес – 1-ви октомври. 
Очакваното повишение е в рамките на предварително обявеното – близо 10 на сто. /Пълният 
текст/ 
МОНИТОР: ДКЕВР вдигна цената на тока с 10 на сто  
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/pregled-na-pechata-chetvurtuk-2-oktomvri-1074532.html
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Въпреки нестихващите протести срещу увеличението на цената на тока и поредната порция 
яйца, този път срещу сградата на ДКЕВР, регулаторът прие окончателно планираното му 
поскъпване с близо 10 на сто. /Пълният текст/ 
75% от българите финансово неграмотни  
Само 10 на сто от българите прилежно си записват разходите, които правят. Това сочи 
проучване GfK България, представено вчера. Други 4% обаче изобщо не се вълнуват какво 
харчат, а една трета внимават само в известна степен. Четвъртата група от 54 на сто от 
анкетираните не си водят статистика, но внимават за разходите си. 60% от нас първо 
спестяват, а после харчат, а останалите – обратно. Това показват резултатите от проучване, 
проведено от GfK България по поръчка на компания за бързи потребителски кредити. /Пълният 
текст/ 
НОВИНАР: Наплив за кредити за селско стопанство 
Засилен интерес към кредитирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони 
отчетоха от държавен фонд „Земеделие”. /Пълният текст/ 
Родни изобретения шашкат Европа и света 
Тази година липсва традиционният автосалон. Родни и чужди изобретения шашкат 
посетителите на тазгодишния Есенен технически панаир в Пловдив. /Пълният текст/ 
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Дата: 02.10.2014  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=37813  
Брой думи: 913  
 
 
Резюме: На посещение в предприятието „Елмот” във Велико Търново  
На среща с работниците в сладоледена фабрика „Дени”  
„Само при политическа стабилност може да има нови работни места”  
„За бизнеса най-лошото е, че има политическа нестабилност“, заяви по време на посещението 
си в „Елмот“ заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на великотърновската листа на 
партията Цветан Цветанов. Според него самият факт, че се отива на предсрочни 
парламентарни избори, трябва да бъде разчитан като сигнал, че нещо не е наред в държавата.  
 
Заглавие: Водачът на великотърновската листа на ГЕРБ Цветан Цветанов:  
Подзаглавие: На среща със спортните дейци на стадион „Ивайло”  
Автор:  
Текст: На посещение в предприятието „Елмот” във Велико Търново  
На среща с работниците в сладоледена фабрика „Дени” „Само при политическа стабилност 
може да има нови работни места”  
„За бизнеса най-лошото е, че има политическа нестабилност“, заяви по време на посещението 
си в „Елмот“ заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на великотърновската листа на 
партията Цветан Цветанов. Според него самият факт, че се отива на предсрочни 
парламентарни избори, трябва да бъде разчитан като сигнал, че нещо не е наред в държавата.  
„Най-големият проблем в момента е невъзможността за усвояване на средства по новия 
финансов програмен период, а що се отнася до бизнеса, той има нужда от политическа 
стабилност, за да се възползват от европейската солидарност“, поясни Цветанов. Според него 
по време на икономическа криза всеки прави трансформации, за да се оптимизират и намалят 
разходите. Цветанов посочи, че са останали определени мощности в българската икономика, 
които все пак генерират част от брутния вътрешен продукт на страната.  
Заместник-председателят на ГЕРБ отбеляза, че когато започват да се стабилизират нещата и 
започне връщането на обемите на производство на предприятията в рамките на техните 
заложени параметри, това означава, че ще се създадат повече работни места. „Именно от 
политическата стабилност зависи дали кметът на вашия град, както и всички останали ще могат 
да се възползват от средствата по европейските програми, за да се подобри бизнес климатът“, 
посочи Цветанов.  
„Вие сте хора от реалния бизнес и реалното производство. Средствата, предвидени за 
България в този финансов програмен период, са в размер на около 32 млрд. лв. – регионална 
политика, екология, земеделие, енергийна ефективност и за всичко, свързано с нещата, които 
могат да доведат до повече инвестиции, до по-добра бизнес среда и повече възможности за 
намаляване на разходите на бизнеса”, заяви пред служителите на фирмата заместник-
председателят на ГЕРБ. Той припомни, че по време на управлението на ГЕРБ тяхното 
предприятие е закупило две машини по програма „Конкурентоспособност”, което също е 
добавена стойност и намалява съответните разходи.  
Ръководството на великотърновския завод заяви, че бизнесът е крайно разочарован от 
управлението на Орешарски. Елисавета Николова заяви пред Цветанов, че тя и колегите й 
винаги гласуват за ГЕРБ.  
СОБСТВЕНИКЪТ НА „ДЕНИ“: „БЕЗ ПРАВИТЕЛСТВО НА ГЕРБ НИ ЧАКА ТЕЖКА И СТУДЕНА 
ЗИМА”  
Гласувайте, за да има стабилни институции и стабилна държава, призова работниците и 
служителите на сладоледена фабрика „Дени“ водачът на великотърновската листа на ГЕРБ. По 
думите му предизборната кампания на ГЕРБ е ориентирана към провеждане на срещи с 
възможно най-много хора, за да бъдат чути реалните проблеми. „Предполагам, че много от вас 
са обезверени и са решили да не ходят да гласуват, но запомнете едно – когато отвратените не 
гласуват, идват отвратителните да управляват. Просто гласувайте, защото това е най-важното 
и най-ценното в демокрацията”, посочи Цветанов. Той бе категоричен, че трябва да се гласува 
разумно, защото през 2013 г. бяха регистрирани общо 70 партии и коалиции, а от тях в 
Народното събрание влязоха само 4, а гласовете за останалите 66 бяха разпилени. „Нашата 
основна цел е да имаме силен мандат, за да има стабилни институции, да има стабилна 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=37813
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държава и да се възползваме от европейската солидарност”, подчерта водачът на 
великотърновската листа на ГЕРБ.  
По думите му подобряването на инфраструктурата в региона е това, което ще даде възможност 
на хората реално да правят бизнес и да създават работни места. „България има нужда от 
стабилно управление, за да се развива инфраструктурата. Ако след тези избори не бъде 
излъчено правителство, ни чака тежа и студена зима. Затова ви призовавам да направите 
правилен избор“, каза още Цветанов.  
„България има нужда от стабилно управление, ако след тези избори не бъде излъчено 
правителство, чака ни тежа и студена зима. Никога досега не съм ви казвал за кого да 
гласувате. Този път ви призовавам да гласувате за ГЕРБ, защото това е правилният избор. 
Цветан Цветанов е човек, който заслужава нашето уважение. Като вицепремиер той спаси над 
1000 човешки живота. Благодарение на изградените при управлението на ГЕРБ магистрали 
катастрофите намаляваха двойно всяка година. Ние всички знаем колко са жертвите, но не и 
колко са спасените хора, а сред тях сме ние и нашите близки”, каза директорът на 
сладоледената фабрика Цветан Цветанов. По думите му година и два месеца правителството 
на Орешарски е правело псевдосоциална политика и ни е довело до финансова катастрофа.  
ВАЖНО Е ДА СЕ РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ  
„Треньорската професия е изключително важна и необходима. Важно е да се работи за това тя 
да стане привлекателна, тъй като много хора завършват Национална спортна академия, но 
след това поради ниското заплащане не намират своята реализация. Това означава, че децата 
не могат да получат необходимите условия да тренират“, тава каза Цветан Цветанов на среща 
със спортни деятели на стадион „Ивайло“ във Велико Търново. По време на срещата той 
припомни, че през 2012 година, по време на управленския мандат на ГЕРБ, беше възстановено 
нещо, което е изключително важно - спортните училища. „Това беше забравена тема от 1997 
година, когато ги закриха. Смятам, че те дават възможност на децата да могат да прославят 
България в бъдеще”, обясни заместник-председателят на ГЕРБ. Цветанов подчерта, че Даниел 
Панов е изключително съпричастен с развитието на спорта в общината. „Смятам, че кметът 
положи много усилия за развитието на спорта, и когато има стабилно правителство и стабилни 
институции, нещата могат да станат много по-добри. Трябва да се инвестира в спортната база 
както за масов спорт, така и за професионален. По време на управлението на ГЕРБ бяха 
развити редица спортни центрове. Целта ни е както учителите в средното образование да 
получават по-достойни възнаграждения, така и треньорите да имат по-ясен статут, тъй като те 
са тези, които възпитават и развиват уменията на децата“, каза още Цветанов.  
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Дата: 02.10.2014  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60812  
Брой думи: 199  
 
 
Резюме: Наша цел е крайният вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност" да отговаря 
на нуждите на българската икономика, ефективно подпомагайки развитието на малките и 
средните предприятия у нас. Това заяви служебният заместник-министър на икономиката и 
енергетиката Ирена Младенова, която откри четвъртото заседание на тематичната работна 
група за разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за 
новия програмен период 2014– 2020 г. В дискусията участваха и представители на бизнес 
организациите, научните среди и други административни структури.  
 
Заглавие: Ирена Младенова: Наша цел е крайният вариант на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност" да отговаря на нуждите на българската икономика  
Подзаглавие: По програмата са предвидени 1,39 млрд. евро  
Автор:  
Текст: Наша цел е крайният вариант на ОП „Иновации и конкурентоспособност" да отговаря 
на нуждите на българската икономика, ефективно подпомагайки развитието на малките и 
средните предприятия у нас. Това заяви служебният заместник-министър на икономиката и 
енергетиката Ирена Младенова, която откри четвъртото заседание на тематичната работна 
група за разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 
за новия програмен период 2014– 2020 г. В дискусията участваха и представители на бизнес 
организациите, научните среди и други административни структури.  
В рамките на заседанието експерти на Министерството на икономиката и енергетиката 
представиха основните коментари на ЕК по проекта на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност" и тяхното отразяване в новия вариант на програмата.  
Посочено бе и финансовото разпределение по приоритетните оси на програмата. 21% от 
предвидените 1.39 млрд. евро по програмата ще се отделят за Приоритетна Ос 1 - 
"Технологично развитие и иновации".  
50% са предвидени за финансиране на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 
растежа на малките и средните предприятия" и над 25% за внедряване на технологии за 
подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната 
ефективност по ос 3.  
За подпомагане на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП 
„Иновации и конкурентоспособност" са отделени 3% от предвидените средства по 
програмата.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=60812
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Дата: 02.10.2014  
Източник: www.paper.standartnews.com  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-10-02&article=507657  
Брой думи: 429  
 
 
Резюме: Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще 
бъдат за малките и средните фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 
1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната 
група за разработване на оперативната програма. 50% от парите по програмата ще отидат за 
финансиране на малките и средните предприятия, каза зам.-министърът на икономиката и 
енергетиката Ирена Младенова. Това предвижда последният вариант на програмата, по който 
вече се чакат отзивите на Европейската комисия.  
 
Заглавие: €700 млн. от ЕС за малките фирми  
Подзаглавие: 21% от парите по "Конкурентоспособност" ще бъдат за иновации  
Автор:  
Текст: Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще 
бъдат за малките и средните фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 
1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната 
група за разработване на оперативната програма. 50% от парите по програмата ще отидат за 
финансиране на малките и средните предприятия, каза зам.-министърът на икономиката и 
енергетиката Ирена Младенова. Това предвижда последният вариант на програмата, по който 
вече се чакат отзивите на Европейската комисия.  
Средствата за малкия и средния бизнес ще се отпускат по приоритетна ос 2 
"Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните предприятия". Над 25% от 
парите по програмата пък са предвидени за внедряване на технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност по ос 3. 21% 
от средствата ще се отделят за приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации". За 
подпомагане на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" са отделени 3% от предвидените средства по 
програмата. В началото на август са получени коментари и препоръки от Европейската 
комисия по програмата, в момента се чакат отзивите за новия вариант на ОПИК, каза зам.-
министърът Ирена Младенова, която ръководеше заседанието.  
Вести  
Интернет с 50% отстъпка от VIVACOM през октомври. Месец октомври идва с два пъти по-ниска 
цена на плановете за сърфиране в 3G мрежата с най-добро покритие в България - Traffic 
Unlimited на VIVACOM. Промоцията важи за първите два месеца при сключване на 
едногодишен договор или за първите шест месеца при сключване на двугодишен договор. Така 
месечният абонамент за най-малкия пакет Traffic Unlimited S+ от 9,80 лв. става 4,90 лв. с 
включени 1000 MB на максимална скорост. Планът М+ с включени 3000 MB ще струва 7,90 лв. 
вместо 15,80 лв., а L+ с 6000 MB ще бъде само 13,90 лв. на месец вместо 27,80 лв. Най-
запалените интернет потребители, които се възползват от 12 000 MB на максимална скорост с 
пакета Traffic Unlimited XL+, ще плащат само 18,90 лв., вместо стандартната тарифа от 37,80 
лв. на месец. Преференциалните цени важат както за сключване на нов договор, така и за 
преподписване на настоящ.  
Кредити за 8 млн. лв.по проекти които се изпълняват по Програмата за развитие на селските 
райони отпуска Държавен фонд "Земеделие". С тях ще могат да бъдат изпълнени инвестиции 
за над 11 млн. лв., съобщават от Разплащателната агенция. Кредитите се отпускат при лихвен 
процент от 5% при пряко финансиране от фонда и 7% при рефинансиране на кредитите чрез 
търговска банка. Максималният размер за един кредит е 2 млн. лева, а сроковете за погасяване 
са от 12 до 114 месеца.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2014-10-02&article=507657
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Дата: 02.10.2014  
Източник: www.news.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n447618  
Брой думи: 183  
 
 
Резюме: По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще има 
700 млн.евро за малките и средни фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. 
е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната 
група за разработване на оперативната програма.  
 
Заглавие: За малките и средни фирми у нас ще има 700 млн. евросредства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще има 
700 млн.евро за малките и средни фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 
г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната 
група за разработване на оперативната програма.  
50% от парите по програмата ще отидат за финансиране на малките и средните предприятия, 
предвижда последният вариант на програмата, по който вече се чакат отзивите на 
Европейската комисия.  
Средствата за малкия и средния бизнес ще се отпускат по приоритетна ос 2 
"Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните предприятия". Над 25% от 
парите по програмата пък са предвидени за внедряване на технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност по ос 3. 21% 
от средствата ще се отделят за приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации".  
За подпомагане на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" са отделени 3% от предвидените средства по 
програмата. В началото на август са получени коментари и препоръки от Европейската 
комисия по програмата, в момента се чакат отзивите за новия вариант на ОПИК.  
 

http://news.expert.bg/n447618
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Дата: 02.10.2014  
Източник: www.b2bmagazine.bg  
Връзка: http://b2bmagazine.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8/%d0%bf%d1%80%
d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-
%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%ba-2-
%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8#respond  
Брой думи: 649 
 
 
Резюме: СТАНДАРТ: 700 млн.евро от ЕС за малките фирми  
 
Заглавие: Преглед на печата, четвъртък, 2 октомври  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: СТАНДАРТ: 700 млн.евро от ЕС за малките фирми 
Близо 700 млн. евро от новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще бъдат за 
малките и средните фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. 
евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за 
разработване на оперативната програма. /Пълният текст/ 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финансира модерно съоръжение за 
третиране на битовите отпадъци в регион Габрово Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.“ финансира модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци в регион Габрово. 
Новостроящото се съоръжение, което ще замести старото сметище, включва нова клетка за 
депониране, площадка за компостиране и площадка за сепариране, административни сгради, 
кантарна платформа, система за изгаряне на депойния газ, високотехнологична 
пречиствателна станция, експлоатационни и контролни пътища. /Пълният текст/ 
ТРУД: Ремонт на бюджета напук на бизнеса и синдикатите 
Бизнесът и синдикатите отхвърлиха в тристранката вчера актуализацията на бюджета за 2014 
г., предложена от служебния кабинет. Въпреки многобройните критики, включително и от 
независими икономически експерти, правителството все пак прие проекта си в късния 
следобед. За да влезе в сила, актуализацията трябва да се одобри от бъдещия парламент. 
/Пълният текст/ 
За 3 месеца трябва да усвоим € 1,2 млрд. от ЕС над 1,2 млрд. евро разходи по европрограмите 
за България трябва да одобри Европейската комисия до края на годината, за да не бъдат 
загубени средствата. Това става ясно от справка за изпълнението към 25 септември на седемте 
оперативни програми и тези за развитие на селските региони и за рибарство. /Пълният текст/ 
24 ЧАСА: Окончателно: Токът поскъпва с 9,79% 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) потвърди очакваното 
повишение на цената на тока с 9,79 на сто от 1 октомври. Най-голямо ще е увеличението на 
абонатите на ЧЕЗ, които ще трябва да плащат с близо 10 на сто по-скъпа дневна тарифа. 
Нощната тарифа за тях ще скочи с 9,8 на сто. /Пълният текст/ 
8,7 млрд. лв. има във фискалния резерв към 31 август 
Размерът на фискалния резерв към 31 август е 8,7 млрд. лв., съобщиха от Министерството на 
финансите. 8,2 млрд. лв. от тях са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. 
вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
/Пълният текст/ 
ПРЕСА: Поскъпването на тока е абсолютно необходимо 
Повишението на цената на тока е абсолютно необходимо, категоричен е енергийният министър 
Васил Щонов. По думите му средствата, които ще донесе увеличението - около 200 млн. лв., 
представляват малко над една пета от дефицита. Служебният енергиен министър призова да 
се спре с популисткото говорене. /Пълният текст/ 
Токът поскъпва с близо 10% 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение за нови по-
високи цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от днес – 1-ви октомври. 
Очакваното повишение е в рамките на предварително обявеното – близо 10 на сто. /Пълният 
текст/ 
МОНИТОР: ДКЕВР вдигна цената на тока с 10 на сто  
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Въпреки нестихващите протести срещу увеличението на цената на тока и поредната порция 
яйца, този път срещу сградата на ДКЕВР, регулаторът прие окончателно планираното му 
поскъпване с близо 10 на сто. /Пълният текст/ 
75% от българите финансово неграмотни  
Само 10 на сто от българите прилежно си записват разходите, които правят. Това сочи 
проучване GfK България, представено вчера. Други 4% обаче изобщо не се вълнуват какво 
харчат, а една трета внимават само в известна степен. Четвъртата група от 54 на сто от 
анкетираните не си водят статистика, но внимават за разходите си. 60% от нас първо 
спестяват, а после харчат, а останалите – обратно. Това показват резултатите от проучване, 
проведено от GfK България по поръчка на компания за бързи потребителски кредити. /Пълният 
текст/ 
НОВИНАР: Наплив за кредити за селско стопанство 
Засилен интерес към кредитирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони 
отчетоха от държавен фонд „Земеделие”. /Пълният текст/ 
Родни изобретения шашкат Европа и света 
Тази година липсва традиционният автосалон. Родни и чужди изобретения шашкат 
посетителите на тазгодишния Есенен технически панаир в Пловдив. /Пълният текст/  
 

  
  
 
 


