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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
2.11.2012 г. 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: 16 

 вестници, от които: 5 

 - национални 2 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 11 

Общо за деня 17 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 01.11.2012  
Източник: ТВ7  
Предаване: Добро утро, България 
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 0,40  
Брой думи: 54  
 
Резюме: В Плевен се проведе осмият ден от кампанията на МИЕТ за представяне на 
възможностите по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007 – 
2013. Програмата е насочена към енергийна ефективност и зелена икономика. Допустимите по 
програмата проекти са тези, които водят до намаляване на потреблението на енергия и горива, 
както и такива, свързани с ВЕИ.  
 
Текст: В Плевен се проведе осмият ден от кампанията на МИЕТ за представяне на 
възможностите по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”2007 – 2013. Програмата е насочена към енергийна ефективност и зелена 
икономика. Допустимите по програмата проекти са тези, които водят до намаляване на 
потреблението на енергия и горива, както и такива, свързани с ВЕИ.   



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 1

1
/2

/2
0
1
2
 

Национални печатни медии  
 
 
Дата: 02.11.2012  
Източник: в. Монитор  
Страница: 38  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: Волейболната звезда от близкото минало и член на УС на федерацията Любо Ганев 
иска да внася роботи. Те щели да транспортират бутилки с метан. Това разкри самият той в 
предаването "Гореща точка" по TV7 вчера сутринта.  
 
Заглавие: Любо Ганев ще внася роботи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Волейболната звезда от близкото минало и член на УС на федерацията Любо Ганев 
иска да внася роботи. Те щели да транспортират бутилки с метан. Това разкри самият той в 
предаването "Гореща точка" по TV7 вчера сутринта.  
Както е ясно, гигантът от години развива бизнес с метанстанции. Проектът на Ганев за 
роботите е на стойност 300 000 лв. С него той кандидатства по европрограма за 
конкурентоспособност и спечели. Този факт накара премиера Бойко Борисов дори да се 
пошегува, че щом Любо Ганев печели европроект, вече е спокоен.  
Самият Ганев отдава своя успех в бизнеса на спортното си минало. "Спортът те прави много 
самоуверен, спортът те кара да се чувстваш така, че с каквото и да се захванеш, можеш да го 
доведеш до успешен край. Той ти дава много голямо самочувствие", обясни бившият 
волейболист.  
Той разказа, че когато е започнал да развива бизнеса си с метан, в България все още никой не 
бил чувал за метанстанции. Ганев изрази надежда, че енергийните проекти като "Южен поток" и 
"Набуко" ще бъдат реализирани, за да има реална конкуренция на монополиста "Газпром".  
Бизнесът с природен газ е един от най-добре развиващите се в цяла Европа, посочи още Любо. 
В България от девет години има компресиран природен газ и държавата ни се развива 
изключително бързо в това отношение, като на Стария континент по брой построени 
метанстанции за този период ни изпреварва само Германия, разкри още бизнесменът.  
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Дата: 02.11.2012  
Източник: в. Политика  
Страница: 23,24  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест 
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма "Конкурентоспособност" и са 
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на 
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия. 420 милиона от тези 
пари са безвъзмездна помощ, поясни Добрев.  
 
Заглавие: 50 млн. лв. европари получи бизнеса за 6 месеца  
Подзаглавие: Договорените пари по ОП "Конкурентоспособност" са 4 пъти повече  
Автор: Камен ПАРУШЕВ  
Текст: Бизнесът в България е получил над 750 млн. лева европари през последните шест 
месеца. Средствата са предоставени по оперативна програма "Конкурентоспособност" и са 
използвани от родните предприятия за подобряване на производството. Това обяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на 
договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия. 420 милиона от тези 
пари са безвъзмездна помощ, поясни Добрев.  
През тази година договорените суми по оперативната програма са 4 пъти повече спрямо 
предишната, а разплатените средства са се увеличили двойно, допълни икономическият 
министър. Така в последните месеци са сключени над 700 договора, с които общият брой на 
родните компании, получили финансиране по ОП "Конкурентоспособност" надхвърля 2000. 
По програмата до края на миналата седмица са контрактувани 71,96 %. Реално стигналите 
пари до фирмите са повече от 15%, при положение че май месец са били едва 9 %. За тези 4-5 
месеца са разплатени към фирмите 6% от целия ресурс на програмата, обясни Добрев.  
На церемонията в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени 
договорите на 85 фирми по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60 
млн. лева. През август беше взето решение да се увеличи бюджетът по процедурата за 
технологична модернизация на малки и средни предприятия с 85 млн. лева - от 147 млн. лв. на 
232 млн. лв. Така още 121 кандидати, покрили минималните критерии за техническа и 
финансова оценка, бяха поканени да сключат договори по схемата. Безвъзмездната финансова 
помощ по техните проекти е на стойност над 86 млн. лева.  
Министър Добрев насърчи представители на бизнеса да участват в програмата за енергийна 
ефективност, по която са осигурени 150 млн. евро безвъзмездни средства и още толкова 
мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие при 
преференциални условия.  
"Предприятията в Европейския съюз имат 5 пъти по-висока енергийна ефективност, така че 
нашите фирми трябва да бъдат активни в усвояване на средствата по тази програма", смята 
министърът.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 31.10.2012  
Източник: в. Бургас днес и утре  
Страница: 6  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: 85 договора за проекти по програма "Конкурентоспособност" на стойност над 84 
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел "Шератон".  
 
Заглавие: Плащайте навреме, искат от Борисов спечелили европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 85 договора за проекти по програма "Конкурентоспособност" на стойност над 84 
милиона лева връчи премиерът Борисов на тържествена церемония в хотел "Шератон".  
Икономическият министър Делян Добрев, който малко закъсня за събитието, обясни, че сумата 
на договорите е 60 милиона лева и моментално бе поправен от министър-председателя, който 
се обърна към него с думите: "Не ти е пълна информацията. Днес са платили още 20 милиона". 
Делян Добрев се оправда, че данните му са от петък и че има толкова много договори, че едва 
ли не всеки ден се плаща.  
Премиерът изтъкна колко са важни оперативните програми и че вече няколко пъти лично 
връчва договори на спечелили проекти. "Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм 
спокоен", каза Борисов и връчи над известния спортист договор по програма 
"Конкурентоспособност". Сред спечелилите са фирма за опаковка на храни, за производство 
на сейфове, печатница, фирма за бутилиране на минерална вода, за алуминиева и 
пластмасова дограма, за дигитален печат, фирми от информационните и комуникационните 
технологии и други сектори.  
Всички спечелили проекти изказаха благодарност на правителството, а някои тактично 
изразиха и недоволство чрез пожеланията си. "Пожелаваме на правителството да плаща 
навреме", каза един от спечелилите проекти, а друг изрази надежда бизнесът да се сблъсква с 
все по-малко административни проекти.  
31.10.2012 г.  
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Дата: 01.11.2012  
Източник: в. Марица, Пловдив  
Страница: 9,10  
Брой думи: 350  
 
 
Резюме: Слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване с 90 фотоволтаика, 
разположени на покрива на битовия корпус на оловното производство, ще изгради КЦМ АД.  
 
Заглавие: КЦМ поставя 90 фотоволтаика върху оловния цех  
Подзаглавие:  
Автор: Надя ПЕТРОВА  
Текст: Слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване с 90 фотоволтаика, 
разположени на покрива на битовия корпус на оловното производство, ще изгради КЦМ АД.  
Инсталацията е част от проекта "Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната 
ефективност при производството на олово". Проектът спечели финансиране по процедурата 
"Инвестиции в зелената индустрия". Тя бе открита за големите предприятия в страната, а 
проектът на КЦМ бе класиран на второ място. 56 фирми са подали документи за участие, 30 са 
одобрени. Проектът на пловдивския комбинат е на стойност 2 994 294 лева, от които 50 
процента са безвъзмездна помощ.  
Фотоволтаичната система представлява само част от цялостната задача, поясни инж. Иван 
Бойновски, ръководител на проекта. Предвижда се въвеждане на автоматизирана линия в 
оловното производство, която ще доведе до икономии на енергия. Освен това всички дейности 
по оловното производство ще бъдат автоматизирани. Монтирането на локален винтов 
компресор ще осигури 30% икономия на енергия при производството на компресиран въздух за 
оловната линия. Слънчевата система пък е третият сегмент от проекта.  
Монтирането на фотоволтаиците ще стане най-вероятно през юни  
2013 г., уточни инж. Бойновски. Енергията на панелите ще се използва за отопление и битова 
топла вода в оловното производство.  
Започваме с оловния цех, но по-нататък вероятно ще инсталираме слънчеви системи и на 
други корпуси, посочи ръководителят, Той уточни, че инсталацията ще произвежда годишно 184 
211 киловатчаса, което представлява 40 процента от необходимата енергия,  
"Зеленият ефект" на проекта ще е в това, че ще се намалят с 47.7% въглеродните емисии на 
завода. Шумът ще падне с 90 децибела. Разходите за свежа вода ще са с 10 на сто по-ниски. 
Себестойността на произвежданото олово ще се намали с 9, като в същото време ще се 
повиши и качеството на оловото. Оловото и кадмият в работната среда също ще са с 5% по-
малко.  
Когато реализираме проекта, ще имаме енергийно спестяване от над 40%, обобщи инж. 
Бойновски.  
Той уточни, че по реализирането на проекта ще се работи 23 месеца от датата на сключване на 
договора с управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност". Очаква се документът да 
бъде подписан до края на годината, след което ще се обявят обществени поръчки за 
изпълнение на проекта.  
01.11.2012 г.  
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Дата: 31.10.2012  
Източник: Троянски глас  
Страница: 2  
Брой думи: 288  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по 
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент -предоставяне на финансиране чрез 
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.  
 
Заглавие: Още 150 млн. лева в подкрепа на бизнеса  
Подзаглавие: Нов финансов инструмент позволява достъп на малки и средни предприятия 
(МСП) до кредити с по-ниски лихви, по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване  
Автор:  
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по 
JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент -предоставяне на финансиране чрез 
споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.  
Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от 
страна на малките и средните предприятия (МСП) чрез значително намаление на предлаганите 
лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения 
процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането 
предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните 
институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения 
процент за бизнеса. Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за 
финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства, а 
максималният срок на заемите ще бъде 10 години.  
Наред със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също по-ниски нива на 
обезпечение и такси за обслужване. Прехвърлянето на допълнителните средства за бизнес 
кредитирането на малкия и средния бизнес стана възможно след ратифицирането от 
парламента на финансовото споразумение по инициативата JEREMIE, което бе обнародвано в 
"Държавен вестник" преди десетина дни. Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса 
от кредитни институции, които трябва да осигурят 50% съфинасиране по инструмента. По този 
начин кредитният ресурс за МСП ще бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, 
които ще отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от Европейския 
инвестиционен фонд, който управлява Джереми инициативата в България. Очаква се заемите 
да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи 
до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.  
31.10.2012 г.  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 01.11.2012  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_1891540384  
Брой думи: 660  
 
 
Резюме: Безработицата у нас едва ли ще намалее чувствително в идните 3-4 години, защото 
икономиката вече се е настроила към текущите нива на заетост. Това заяви директорът на 
Центъра за икономическо развитие (ЦИР) Георги Прохаски по време на представянето на 
есенния доклад на центъра за състоянието на икономиката.  
 
Заглавие: Малко над 1% ще нарасне българската икономика през 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор: Спас Стамболски  
Текст: Безработицата у нас едва ли ще намалее чувствително в идните 3-4 години, защото 
икономиката вече се е настроила към текущите нива на заетост. Това заяви директорът на 
Центъра за икономическо развитие (ЦИР) Георги Прохаски по време на представянето на 
есенния доклад на центъра за състоянието на икономиката.  
Заетите към момента чрез повишаване производителността на труда успяват да компенсират 
това, което биха произвели освободените от работа след началото на кризата, като дори 
допринасят за ръстове на БВП, макар и малки, допълни още Прохаски.  
Той препоръча да бъдат положени усилия да бъдат обучени безработните, за да се 
преквалифицират, така че да могат да заемат свободни към момента позиции, изискващи по-
висока квалификация.  
Относно развитието на икономиката прогнозата на Прохаски е, че за 2012 г. БВП на страната 
ще нарасне с малко над 1%. Очаква се горе долу такъв да бъде и ръстът за третото тримесечие 
на тази година. За следващата година ЦИР очаква ръст на икономиката от 1,5%.  
Припомняме, че тази прогноза съвпада с очакванията на МВФ за 2013 г. и е с 0,3 процентни 
пункта по-ниска от заложената от правителството.  
Според Прохаски предизвикателствата за икономиката ни през 2013 г. ще бъдат търговските ни 
взаимоотношения с ЕС, както и развитието на ситуацията в Близкия изток. Икономистът смята, 
че през следващата година по-скоро е възможно запазване на настоящия търговски обмен 
между България и страните от ЕС, и Еврозоната в частност.  
При определени обстоятелства все пак е възможно икономическата конюнктура на Стария 
континент да се подобри, което неминуемо ще окаже ползотворно влияние и върху българската 
икономика.  
Ситуацията в Близкия Изток представлява опасност заради това, че от нейния развой зависи 
цената на петрола, който е основна суровина и оказва влияние върху почти всички цени. 
Според Прохаски цената на петрола през 2013 г. ще остане без съществена промяна спрямо 
текущите нива, като е възможно тя да варира в определени граници нагоре и надолу.  
В Бюджет 2013 г. според Прохаски липсват признаци на каквито и да е сериозни реформи и 
важни програмни политики. Финансовата рамка за догодина по-скоро копира тези, които бяха 
гласувани за последните 2 години.  
„Положително все пак е, че някои доходи, сред които и пенсиите, ще бъдат увеличени, което 
ние от ЦИР очакваме да доведе до повишаване на крайното потребление", подчерта шефът на 
ЦИР.  
Той оцени като негативно състоялото се в последните седмици политическо говорене по 
отношение на промяната на данъчната политика и повторното въвеждане на прогресивното 
подоходно облагане. Прохаски категорично защити плоския данък и отбеляза, че към момента 
той изпълнява изключително добре своите функции, благодарение на своята ниска ставка и 
сравнително простата данъчна нормативна рамка по отношение на ставките.  
Прохаски смята, че повторно въвеждане на прогресивния данък може да доведе до това част от 
бизнеса, който благодарение на плоския данък „изсветля", отново да се върне в Сивия сектор.  
Относно усвояването на евросредствата в анализа на ЦИР е записано, че за разлика от 
усвояването България показва доста добро темпо по отношение на договарянето - по този 
показател страната ни е в „златната" среда сред държавите от ЕС.  
От 15.6 млрд. лв. европейско и национално финансиране, вече са договорени 14.4 млрд. лв. 
(над 80% от бюджета). При ОП "Транспорт" има дори наддоговаряне на бюджета, а ОП 

http://money.bg/news/id_1891540384
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"Регионално развитие" и ОП "Околна среда" вероятно ще договорят всички средства до края на 
годината. Най-сериозно е изоставането при ОП "Конкурентоспособност", по която са 
договорени по-малко от половината от предвидените средства - около 45%.  
Анализът на изпълнението по отделни оперативни програми показва, че най-добре през 
първата половина на годината се справят програмите "Административен капацитет" и 
"Техническа помощ", които отбелязват двоен и троен ръст на плащанията на годишна база. 
Една от причините за това е ускореното въвеждане на електронното правителство, което се 
превръща в основен приоритет за правителството. Тези програми обаче имат малки бюджети и 
не са определящи за усвояването на европейските средствата. В същото време програмата за 
бизнеса (ОП „Конкурентоспособност") показва малък ръст. Проблеми възникват и при ОП 
"Регионално развитие", която забавя плащанията поради проверки за грешки в договорите.  
Пълният текст на доклада може да бъде изтеглен от сайта на ЦИР.  
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Дата: 01.11.2012  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1043019  
Брой думи: 1156  
 
 
Резюме: Бюджетът за 2013 г. е съставен консервативно с оглед на гаранции за изпълнението 
му, което е добре. Това, което не удовлетворява, е, че в него липсва сериозен програмен 
подход, чрез него не се виждат ясни идеи за реформи.  
Такъв беше коментарът на Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР), по отношение на бюджет 2013. Безспорно положително е решението в него за 
компенсиране на пенсионерите за последните няколко години, допълни той.  
 
Заглавие: Прохаски: В Бюджет 2013 не се виждат ясни идеи за реформи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бюджетът за 2013 г. е съставен консервативно с оглед на гаранции за изпълнението му, 
което е добре. Това, което не удовлетворява, е, че в него липсва сериозен програмен подход, 
чрез него не се виждат ясни идеи за реформи.  
Такъв беше коментарът на Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР), по отношение на бюджет 2013. Безспорно положително е решението в него за 
компенсиране на пенсионерите за последните няколко години, допълни той.  
Явно в рамките на възможностите на бюджета бяха направени необходими корекции за 
заплащането на най-уязвимите и пренебрегвани професии, продължи Прохаски. Да се 
надяваме, че следващата година един бюджет ще бъде съставен много по-реформистки и 
програмно ориентирано с оглед на някои структурни проблеми, които имаме", пожела си 
икономистът.  
По отношение на потребителските цени не очакваме този скок от август и септември да 
продължи, каза още Прохаски. По негова информация всички проучвания показват, че ще 
запазване на нивата на цените и в края на годината ще има 4% натрупана инфлация за цялата 
година. Неприятната новина е, че заетостта дори през летните тримесечия намаляваше. По 
методологията на Евростат безработицата ще бъде над 12% в края на годината, цитира 
икономистът.  
Според Прохаски "икономиката се е балансирала на това ниво на заетост, постига резултати 
въз основа на производителността на труда, без да успява да привлече нова работна ръка. 
Това не ни дава основа да смятаме, че ще има спад в заетостта", разясни той. Мнението на 
председателя на ЦИР е, че достигането до осезаем ръст в безработицата ще бъде бавен 
процес, който ще отнеме 3-4 години.  
Българската икономика, макар и с много ниски темпове, продължава да расте. Това забавяне, 
което се наблюдаваше в началото на годината, постепенно заглъхва. Но все още оставаме с 
много ниски темпове на растеж, каза Георги Прохаски.  
Според анализа на ЦИР към октомври е отчетен слаб растеж на икономиката, като това се 
дължи най-вече на стимулирането от вътрешното потребление. Очакванията за подобрение до 
края на годината са малки. Въпреки, че растежът на БВП за второто тримесечие на 2012 г. 
остава слаб, на годишна база по сезонно неизгладените данни той се е увеличил до 1%.  
Въз основа на оценката на данните на НСИ се очаква за третото тримесечие растежът на БВП 
да е малко над 1%. За годината също е възможно да се реализира покачване с малко над 
процент, сочи анализът на ЦИР. За 2013 г. запазваме по-оптимистичната си прогноза в рамките 
на общо очертаващия се слаб растеж през следващите няколко години, не виждаме вътрешни 
и външни фактори, които да върнат икономическия растеж, обясни Прохаски.  
Тази година нашите очаквания са, че само три сектора на икономиката ще останат със спад, а 
останалите седем ще бъдат в растеж, макар и слаб, продължи председателят на ЦИР. Това 
дава устойчивост, тъй като растежът се разпростира. Лошата новина е, че моторът за миналата 
година - промишлеността, който заема 21% от БВП, от ръст с 9% за миналата година, през тази 
година показва влошаващи данни.  
Смятаме, че промишлеността ще завърши с годишен растеж от около 1%. От ЦИР очакват 
състоянието си да възстанови и секторът на търговията, който миналата година е регистрирал 
спад от 1.1%, третото тримесечие ще завърши със слаб ръст, което ще позволи и секторът да 
завърши годината с положителен прираст, коментира Прохаски.  

http://news.bgnes.com/view/1043019
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Сектор строителство, който заема около 5.5% от икономиката, има доста разнопосочна 
динамика, но имахме две тримесечия ръст на Добавената стойност, каза още икономистът. 
Бизнес климатът се подобрява през септември, което ни навежда на извода, че вероятно тази 
година ще възстанови растежът си на годишна база", коментира той. Особено е състоянието на 
селското стопанство, което повиши дела си във БВП до 4.8%, заяви председателят на ЦИР. 
Регистрираха се сериозни растежи, но трето и четвърто тримесечие може да се регистрират 
спадове поради по-слабата реколта, обясни той.  
Това може да неутрализира растежа от началото на годината и селското стопанство да 
завърши около нулата, каза Прохаски.  
"По текущи цени има сериозен ръст на продукцията, като отрасъл не можем да кажем, че е в 
сериозно затруднение. Обратно - повишаването на цените доведе до повишаването на 
приходите на фермерите", коментира той.  
Според председателя на ЦИР това е добра база за развитието на отрасъла в бъдеще. От ЦИР 
очакват повишаване на крайното потребление на годишна база, заяви Прохаски. Това се 
подпомага, макар и минимално от регистрирания ръст в инвестициите, които за поредно 
тримесечие растат, обясни икономистът. Очакваме активизация на инвестиционната динамика 
и общ принос на инвестициите, макар и скромен, заяви той. Външната търговия има 
отрицателен нетен принос, поради свиването на износа и по-бързия растеж на вноса през 
последната година, продължи Прохаски. "Въпреки оформилия се по-сериозен дефицит и 
отрицателно салдо, текущата сметка е положителна до август. Вероятно за годината тя ще 
завърши на отрицателна територия, но със съвсем малка отрицателна стойност", коментира 
председателят на ЦИР.  
Тази стабилизация, която виждаме, означава, че като цяло има възстановяване от забавянето в 
края на миналата и началото на тази година, заключи Прохаски. За някои от секторите това е 
излизане от кризата от 2008 г., допълни той. Външните условия не позволяват по-голяма 
динамика, затова нашата оценка от 1.5% ръст за следващата година е балансирана, каза още 
икономистът.  
Прохаски алармира за възможността след изборите да бъдат направени промени в данъчната 
политика. "Имам предвид промени по отношение на плоския данък, който според мен работи 
много добре. В условията, в които работи нашата икономика и нивото на сивия сектор, една 
промяна би била доста негативна. Както чисто фискално, така и като удар върху бизнеса да 
излезе от кризата", поясни председателят на ЦИР. Според Прохаски данъчната политика е 
показала своята действеност и оптималност. "Това правителство задържа стабилност на 
фиска. Ако говорим за БСП, те въведоха плоския данък, въпреки че сега казват, че не са те. В 
данъчната политика дългосрочната устойчивост е изключително ценна, както за бизнеса, така и 
за гражданите и чуждите инвеститори. Промени трябва да се правят в изключителни случаи", 
заяви икономистът.  
Много висок е процентът на договорените средства от ЕС, но усвоени до момента са около 
39%, информира Анелия Дамянова, експерт на ЦИР. Но Оперативната програма 
"Конкурентноспособност", ориентирана към бизнеса, има сериозни проблеми, допълни тя. 
Проблемите са свързани със самото управление на програмата, има забавяне на търговете, 
поясни Дамянова. ЦИР ще вземе участие и в проект, насочен към помощта за развитие на 
развиващите се страни. За съжаление в началото на 21 век бедността и глада остават 
сериозни проблеми, справянето с тях е сериозно предизвикателство, заяви Дамянова. До 2006 
г. и България беше реципиент на помощ за развитие, допълни тя.  
Средствата за помощта идва както от европейската общност, така и от правителствата, поясни 
икономистката. През 2010 г България е предоставила 56 млн. лв. за целите на помощта на 
развитие. В тях се включва опрощаването на външен дълг на развиващите се страни към 
България. Отделно има фонд за международно развитие в ЕС, в която всяка страна прави 
вноска", разясни Дамянова. Предоставянето на помощ за развитие е и една от най-важните 
външни инициативи на ЕС, за периода 2013-2020 ще бъдат предоставени 96 млрд. евро на 
развиващите се страни, поясни икономистката. Проектът се изпълнява от 9 НПО от 
новоприсъединилите се страни-членки, допълни тя. /БГНЕС  
София / България  
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Дата: 01.11.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5253492#commentsBlock  
Брой думи: 1190  
 
 
Резюме: Бюджетът за 2013 г. е съставен консервативно с оглед на гаранции за изпълнението 
му, което е добре. Това, което не удовлетворява, е, че в него липсва сериозен програмен 
подход, чрез него не се виждат ясни идеи за реформи.  
Такъв беше коментарът на Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР), по отношение на бюджет 2013. Безспорно положително е решението в него за 
компенсиране на пенсионерите за последните няколко години, допълни той.  
 
Заглавие: Прохаски: В Бюджет 2013 не се виждат ясни идеи за реформи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бюджетът за 2013 г. е съставен консервативно с оглед на гаранции за изпълнението му, 
което е добре. Това, което не удовлетворява, е, че в него липсва сериозен програмен подход, 
чрез него не се виждат ясни идеи за реформи.  
Такъв беше коментарът на Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР), по отношение на бюджет 2013. Безспорно положително е решението в него за 
компенсиране на пенсионерите за последните няколко години, допълни той.  
Явно в рамките на възможностите на бюджета бяха направени необходими корекции за 
заплащането на най-уязвимите и пренебрегвани професии, продължи Прохаски. Да се 
надяваме, че следващата година един бюджет ще бъде съставен много по-реформистки и 
програмно ориентирано с оглед на някои структурни проблеми, които имаме", пожела си 
икономистът.  
По отношение на потребителските цени не очакваме този скок от август и септември да 
продължи, каза още Прохаски. По негова информация всички проучвания показват, че ще 
запазване на нивата на цените и в края на годината ще има 4% натрупана инфлация за цялата 
година. Неприятната новина е, че заетостта дори през летните тримесечия намаляваше. По 
методологията на Евростат безработицата ще бъде над 12% в края на годината, цитира 
икономистът.  
Според Прохаски "икономиката се е балансирала на това ниво на заетост, постига резултати 
въз основа на производителността на труда, без да успява да привлече нова работна ръка. 
Това не ни дава основа да смятаме, че ще има спад в заетостта", разясни той. Мнението на 
председателя на ЦИР е, че достигането до осезаем ръст в безработицата ще бъде бавен 
процес, който ще отнеме 3-4 години.  
Българската икономика, макар и с много ниски темпове, продължава да расте. Това забавяне, 
което се наблюдаваше в началото на годината, постепенно заглъхва. Но все още оставаме с 
много ниски темпове на растеж, каза Георги Прохаски.  
Според анализа на ЦИР към октомври е отчетен слаб растеж на икономиката, като това се 
дължи най-вече на стимулирането от вътрешното потребление. Очакванията за подобрение до 
края на годината са малки. Въпреки, че растежът на БВП за второто тримесечие на 2012 г. 
остава слаб, на годишна база по сезонно неизгладените данни той се е увеличил до 1%.  
Въз основа на оценката на данните на НСИ се очаква за третото тримесечие растежът на БВП 
да е малко над 1%. За годината също е възможно да се реализира покачване с малко над 
процент, сочи анализът на ЦИР. За 2013 г. запазваме по-оптимистичната си прогноза в рамките 
на общо очертаващия се слаб растеж през следващите няколко години, не виждаме вътрешни 
и външни фактори, които да върнат икономическия растеж, обясни Прохаски.  
Тази година нашите очаквания са, че само три сектора на икономиката ще останат със спад, а 
останалите седем ще бъдат в растеж, макар и слаб, продължи председателят на ЦИР. Това 
дава устойчивост, тъй като растежът се разпростира. Лошата новина е, че моторът за миналата 
година - промишлеността, който заема 21% от БВП, от ръст с 9% за миналата година, през тази 
година показва влошаващи данни.  
Смятаме, че промишлеността ще завърши с годишен растеж от около 1%. От ЦИР очакват 
състоянието си да възстанови и секторът на търговията, който миналата година е регистрирал 
спад от 1.1%, третото тримесечие ще завърши със слаб ръст, което ще позволи и секторът да 
завърши годината с положителен прираст, коментира Прохаски.  

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5253492#commentsBlock
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Сектор строителство, който заема около 5.5% от икономиката, има доста разнопосочна 
динамика, но имахме две тримесечия ръст на Добавената стойност, каза още икономистът. 
Бизнес климатът се подобрява през септември, което ни навежда на извода, че вероятно тази 
година ще възстанови растежът си на годишна база", коментира той. Особено е състоянието на 
селското стопанство, което повиши дела си във БВП до 4.8%, заяви председателят на ЦИР. 
Регистрираха се сериозни растежи, но трето и четвърто тримесечие може да се регистрират 
спадове поради по-слабата реколта, обясни той.  
Това може да неутрализира растежа от началото на годината и селското стопанство да 
завърши около нулата, каза Прохаски.  
"По текущи цени има сериозен ръст на продукцията, като отрасъл не можем да кажем, че е в 
сериозно затруднение. Обратно - повишаването на цените доведе до повишаването на 
приходите на фермерите", коментира той.  
Според председателя на ЦИР това е добра база за развитието на отрасъла в бъдеще. От ЦИР 
очакват повишаване на крайното потребление на годишна база, заяви Прохаски. Това се 
подпомага, макар и минимално от регистрирания ръст в инвестициите, които за поредно 
тримесечие растат, обясни икономистът. Очакваме активизация на инвестиционната динамика 
и общ принос на инвестициите, макар и скромен, заяви той. Външната търговия има 
отрицателен нетен принос, поради свиването на износа и по-бързия растеж на вноса през 
последната година, продължи Прохаски. "Въпреки оформилия се по-сериозен дефицит и 
отрицателно салдо, текущата сметка е положителна до август. Вероятно за годината тя ще 
завърши на отрицателна територия, но със съвсем малка отрицателна стойност", коментира 
председателят на ЦИР.  
Тази стабилизация, която виждаме, означава, че като цяло има възстановяване от забавянето в 
края на миналата и началото на тази година, заключи Прохаски. За някои от секторите това е 
излизане от кризата от 2008 г., допълни той. Външните условия не позволяват по-голяма 
динамика, затова нашата оценка от 1.5% ръст за следващата година е балансирана, каза още 
икономистът.  
Прохаски алармира за възможността след изборите да бъдат направени промени в данъчната 
политика. "Имам предвид промени по отношение на плоския данък, който според мен работи 
много добре. В условията, в които работи нашата икономика и нивото на сивия сектор, една 
промяна би била доста негативна. Както чисто фискално, така и като удар върху бизнеса да 
излезе от кризата", поясни председателят на ЦИР. Според Прохаски данъчната политика е 
показала своята действеност и оптималност. "Това правителство задържа стабилност на 
фиска. Ако говорим за БСП, те въведоха плоския данък, въпреки че сега казват, че не са те. В 
данъчната политика дългосрочната устойчивост е изключително ценна, както за бизнеса, така и 
за гражданите и чуждите инвеститори. Промени трябва да се правят в изключителни случаи", 
заяви икономистът.  
Много висок е процентът на договорените средства от ЕС, но усвоени до момента са около 
39%, информира Анелия Дамянова, експерт на ЦИР. Но Оперативната програма 
"Конкурентноспособност", ориентирана към бизнеса, има сериозни проблеми, допълни тя. 
Проблемите са свързани със самото управление на програмата, има забавяне на търговете, 
поясни Дамянова. ЦИР ще вземе участие и в проект, насочен към помощта за развитие на 
развиващите се страни. За съжаление в началото на 21 век бедността и глада остават 
сериозни проблеми, справянето с тях е сериозно предизвикателство, заяви Дамянова. До 2006 
г. и България беше реципиент на помощ за развитие, допълни тя.  
Средствата за помощта идва както от европейската общност, така и от правителствата, поясни 
икономистката. През 2010 г България е предоставила 56 млн. лв. за целите на помощта на 
развитие. В тях се включва опрощаването на външен дълг на развиващите се страни към 
България. Отделно има фонд за международно развитие в ЕС, в която всяка страна прави 
вноска", разясни Дамянова. Предоставянето на помощ за развитие е и една от най-важните 
външни инициативи на ЕС, за периода 2013-2020 ще бъдат предоставени 96 млрд. евро на 
развиващите се страни, поясни икономистката. Проектът се изпълнява от 9 НПО от 
новоприсъединилите се страни-членки, допълни тя. /БГНЕС /  
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Дата: 01.11.2012  
Източник: www.ruse24.bg  
Връзка: http://news.ruse24.bg/391718.html  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Вчера заместник-областният управител д-р Адриан Райков откри информационна 
среща в Зала 1 на Областна администрация, организирана от ОИЦ-Русе, на която експерти 
представиха актуалните процедури по оперативни програми "Развитие на човешките ресурси"и 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
 
Заглавие: Адриан Райков откри информационна среща, организирана от ОИЦ-Русе  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вчера заместник-областният управител д-р Адриан Райков откри информационна среща 
в Зала 1 на Областна администрация, организирана от ОИЦ-Русе, на която експерти 
представиха актуалните процедури по оперативни програми "Развитие на човешките ресурси"и 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".  
На срещата екипът на ОИЦ-Русе, представляван от Управител - Камелия Златанова и 
експертите Марина Билчева, Диана Григорова, Гергана Илиева предоставиха основна 
информация по отворените процедури: "Безопасен труд", "Ново работно място", "Енергийна 
ефективност и зелена икономика", "Развитие на професионалното образование". Госпожа 
Златанова запозна присъстващите с инициативата "JEREMIE" и нейното развитие в България, 
както и с хода на програмиране на следващия програмен период 2014-2020г.  
На информационната дискусия подробно бяха разяснени схемите, основните цели, 
допустимите кандидати, дейностите, акцентите, подходите, механизмите на изпълнение, 
сроковете, очакваните резултати, кандидатстването и контактите за актуалните процедури по 
оперативните програми. В края на срещата бе посетен информационния портал с актуална 
информация и разгледани възможностите за финансиране на европейски проекти.  
 

http://news.ruse24.bg/391718.html
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Дата: 01.11.2012  
Източник: www.bsport.bg  
Връзка: http://bsport.bg/article-48444  
Брой думи: 299  
 
 
Резюме: Новият вицепрезидент на федерацията уточни, че премиите от "олимпийската 
баница" не са разпределяни от Федерацията.  
"Нито стотинка не съм взел от волейболната федерация", закле се новият й вицепрезидент 
Любо Ганев в "Гореща точка" по ТВ7.  
 
Заглавие: Любо Ганев: Не съм взел и стотинка от волейбола  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Новият вицепрезидент на федерацията уточни, че премиите от "олимпийската баница" 
не са разпределяни от Федерацията.  
"Нито стотинка не съм взел от волейболната федерация", закле се новият й вицепрезидент 
Любо Ганев в "Гореща точка" по ТВ7.  
"Аз не живея от волейбола, аз съм в Управителния съвет, но не съм взел нито една стотинка - 
нито от премии, нито за командировка, с изключение на Еритрея", каза избраният за 
вицепрезидент на 16 октомври Любо Ганев пред гост-водещата на "Гореща точка" Миляна 
Велева.  
Самият той получи преди ден от премиера договора си за европари по ОП 
"Конкуретноспособност". Любо Ганев инвестира и има бизнес с газстанции. Той уточни, че 
премиите от "олимпийската баница" не са разпределяни от Федерацията.  
По думите му това прави треньорът, а за премиите на играчите - се решава и от капитана. 
Затова е треньорът е взел по правило 130% от премията на състезателите.  
Като водач на олимпийския отбор от общо 16 души само той не е взел премия. Решено било 
обаче пари за олимпийското представяне да получат още 7-8 човека, които останали в 
България, но имали заслуги, като кондиционния треньор и също Матей Казийски, въпреки че не 
игра.  
Ганев съобщи, че още не са преведени парите от държавата, но по думите му, със сигурност, 
когато тя има свободни пари за спорта, ще ги преведе, каза той.  
Вицешефът на родния волейбол отрече да е имало раздори по повод разправиите през лятото, 
когато Радостин Стойчев и Матей Казийски напуснаха тима след неизпълнения ултиматум УС 
да подаде оставка.  
Атаката беше срещу целия Управителен съвет, не срещу президента - аз като човек, който не е 
взел една стотинка, чакай малко, някой ще дойде и ще ме обвини, че съм крал, възмути се 
Ганев.  
За нас казус с правата на Матей Казийски няма. Той има издаден сертификат от септември като 
свободен състезател, уточни още Любо Ганев.  
 

http://bsport.bg/article-48444
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Дата: 01.11.2012  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Lyubo-Ganev-za-skandalite-v-balgarskiya-voleybol-i-biznesa--39155  
Брой думи: 717  
 
 
Резюме: Атаката не беше само срещу Данчо Лазаров, а цялата федерацията, заяви легендата  
В предаването "Гореща точка" по ТВ7 тази сутрин беше с гост-водещ Миляна Велева. Неин 
събеседник беше легендата на българския волейбол Любомир Ганев.  
 
Заглавие: Любо Ганев за скандалите в българския волейбол и бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Атаката не беше само срещу Данчо Лазаров, а цялата федерацията, заяви легендата  
В предаването "Гореща точка" по ТВ7 тази сутрин беше с гост-водещ Миляна Велева. Неин 
събеседник беше легендата на българския волейбол Любомир Ганев.  
За бизнеса  
Пред водещата той коментира, направеното от премиера изказване затова, че щом Любо Ганев 
печели европроект, вече е спокоен. От години бившата волейболна звезда развива бизнес с 
метанстанции. Разбрал в последния момент за програмата за конкурентноспособност и 
решил да кандидатства. Ганев обясни, че иска да внася в България специални роботи, с които 
да се транспортират бутилки с метан. Проектът е на стойност 300 хил. лева, от които 200 хил. 
са безвъзмездни.  
„Това е бъдещето", смята Ганев, за развитие на малките фирми.  
Ганев отдава своя успех в бизнеса на спортното си минало. „Спортът те прави много 
самоуверен, спортът те кара да се чувстваш, така че с каквото и да се захванеш, можеш да го 
доведеш до успешен край, спортът ти дава много голямо самочувствие", обясни бившият 
волейболист.  
Той разказа, че когато е започнал да развива бизнеса си с метан, в България все още никой не 
е бил чувал за метанстанции. Ганев изрази надежда, че енергийните проекти като "Южен поток" 
и "Набуко" ще бъдат реализирани, за да има реална конкуренция на монополиста "Газпром".  
Бизнесът с природен газ е един от най-добре развиващите се в цяла Европа, посочи Ганев. В 
България от девет години има компресиран природен газ и държавата ни се развива 
изключително бързо в това отношение, като на Стария континент по брой построени 
метанстанции за този период ни изпреварва само Германия.  
За спорта  
Ганев отскоро е вицепрезидент на Федерацията по волейбол, след като през изминалото лято 
той не се скри при нито един от скандалите и коментира широко в публичното пространство, 
всичко, което се случваше. Пред водещата той обясни, че е има тази свобода, тъй като е 
построил живота си по начин, който му е позволил да бъде финансово независим от спорта, 
след приключването на волейболната му кариера.  
Ганев каза още, че е много ангажиран с бизнеса си, но тъй като от дълги години е в 
Управителния съвет на волейболната федерация има своя позиция по всеки проблем в спорта 
и не се страхува да я изрази. Фактът, че моята позиция съвпадана с позицията на много от 
членовете на федерацията, доведе до всички тези решения, коментира Ганев.  
Бившият волейболист обясни, че федерацията е съставена от клубове, които се издържат от 
спорта, докато членовете на Управителния съвет изкарват доходите си по друг начин.  
Ганев подчерта, че атаката не е била насочена към Данчо Лазаров като президент на 
федерацията, а към целия съвет.  
Ганев отрече обвиненията на Радостин Стойчев и Матей Казийски, че всички в членове на 
съвета крадат и лъжат  
За игрите в Лондон и олимпийските премии  
Той обясни още, че съвсем случайно е станал ръководител на олимпийската делегация в 
Лондон по предложение на председателя на олимпийския комитет - Стефка Костадинова.  
„Отиването на олимпиадата с тези момчета ме подмлади с 20 години", сподели Ганев.  
Относно скандала с олимпийските премии, Ганев коментира, че те се винаги се разпределят от 
капитана и от главния треньор на отбора. Първият треньор взема 130% от това, което вземат 
състезателите. Средствата от премиите се разпределят между 16-те души от делегацията. 
Взето е решение обаче пари да получат всички, които са допринесли за подготовката на отбора 

http://www.livenews.bg/Lyubo-Ganev-za-skandalite-v-balgarskiya-voleybol-i-biznesa--39155
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за олимпийските игри. Управителният съвет е утвърдил списъка на хората, които са поличили 
премии, но Ганев отрече да е запознат с точните цифри за това кой колко точно е взел.  
Стана ясно, че той самият е отказал полагаемата му се сума като водач на националите.  
Разпределението е работа на отбора, не на управителния съвет, обясни Ганев, и посочи, че 
според него няма проблем първият треньор да взема двойно повече пари от втория.  
По повод изказването на Красимир Илиев – вече бивш член на Управителния съвет, който 
твърди, че са подписвани празни листи във федерацията, като с един такъв е освободен Матей 
Казийски, Ганев коментира, че това е следствие на неадекватна комуникация във федерацията.  
„За нас казус няма", каза Ганев за освобождаването на Казийски. Той има издаден сертификат 
от федерацията като "свободен състезател".  
„За да има силен спорт в България изобщо, е нужен Закон за спорта, който да регламентира 
финансирането му". Това е личната позиция на Ганев, който смята още, че държавата трябва 
да стимулира частните бизнесмени да инвестират в развитие на спорта, изкуството и културата 
у нас.  
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Дата: 01.11.2012  
Източник: www.livesport.bg  
Връзка: http://www.livesport.bg/Lyubo-Ganev-za-skandalite-v-balgarskiya-voleybol-i-biznesa--76089  
Брой думи: 717  
 
 
Резюме: Атаката не беше само срещу Данчо Лазаров, а цялата федерацията, заяви легендата  
В предаването "Гореща точка" по ТВ7 тази сутрин беше с гост-водещ Миляна Велева. Неин 
събеседник беше легендата на българския волейбол Любомир Ганев.  
 
Заглавие: Любо Ганев за скандалите в българския волейбол и бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Атаката не беше само срещу Данчо Лазаров, а цялата федерацията, заяви легендата  
В предаването "Гореща точка" по ТВ7 тази сутрин беше с гост-водещ Миляна Велева. Неин 
събеседник беше легендата на българския волейбол Любомир Ганев.  
За бизнеса  
Пред водещата той коментира, направеното от премиера изказване затова, че щом Любо Ганев 
печели европроект, вече е спокоен. От години бившата волейболна звезда развива бизнес с 
метанстанции. Разбрал в последния момент за програмата за конкурентноспособност и 
решил да кандидатства. Ганев обясни, че иска да внася в България специални роботи, с които 
да се транспортират бутилки с метан. Проектът е на стойност 300 хил. лева, от които 200 хил. 
са безвъзмездни.  
„Това е бъдещето", смята Ганев, за развитие на малките фирми.  
Ганев отдава своя успех в бизнеса на спортното си минало. „Спортът те прави много 
самоуверен, спортът те кара да се чувстваш, така че с каквото и да се захванеш, можеш да го 
доведеш до успешен край, спортът ти дава много голямо самочувствие", обясни бившият 
волейболист.  
Той разказа, че когато е започнал да развива бизнеса си с метан, в България все още никой не 
е бил чувал за метанстанции. Ганев изрази надежда, че енергийните проекти като "Южен поток" 
и "Набуко" ще бъдат реализирани, за да има реална конкуренция на монополиста "Газпром".  
Бизнесът с природен газ е един от най-добре развиващите се в цяла Европа, посочи Ганев. В 
България от девет години има компресиран природен газ и държавата ни се развива 
изключително бързо в това отношение, като на Стария континент по брой построени 
метанстанции за този период ни изпреварва само Германия.  
За спорта  
Ганев отскоро е вицепрезидент на Федерацията по волейбол, след като през изминалото лято 
той не се скри при нито един от скандалите и коментира широко в публичното пространство, 
всичко, което се случваше. Пред водещата той обясни, че е има тази свобода, тъй като е 
построил живота си по начин, който му е позволил да бъде финансово независим от спорта, 
след приключването на волейболната му кариера.  
Ганев каза още, че е много ангажиран с бизнеса си, но тъй като от дълги години е в 
Управителния съвет на волейболната федерация има своя позиция по всеки проблем в спорта 
и не се страхува да я изрази. Фактът, че моята позиция съвпадана с позицията на много от 
членовете на федерацията, доведе до всички тези решения, коментира Ганев.  
Бившият волейболист обясни, че федерацията е съставена от клубове, които се издържат от 
спорта, докато членовете на Управителния съвет изкарват доходите си по друг начин.  
Ганев подчерта, че атаката не е била насочена към Данчо Лазаров като президент на 
федерацията, а към целия съвет.  
Ганев отрече обвиненията на Радостин Стойчев и Матей Казийски, че всички в членове на 
съвета крадат и лъжат  
За игрите в Лондон и олимпийските премии  
Той обясни още, че съвсем случайно е станал ръководител на олимпийската делегация в 
Лондон по предложение на председателя на олимпийския комитет - Стефка Костадинова.  
„Отиването на олимпиадата с тези момчета ме подмлади с 20 години", сподели Ганев.  
Относно скандала с олимпийските премии, Ганев коментира, че те се винаги се разпределят от 
капитана и от главния треньор на отбора. Първият треньор взема 130% от това, което вземат 
състезателите. Средствата от премиите се разпределят между 16-те души от делегацията. 
Взето е решение обаче пари да получат всички, които са допринесли за подготовката на отбора 

http://www.livesport.bg/Lyubo-Ganev-za-skandalite-v-balgarskiya-voleybol-i-biznesa--76089
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за олимпийските игри. Управителният съвет е утвърдил списъка на хората, които са поличили 
премии, но Ганев отрече да е запознат с точните цифри за това кой колко точно е взел.  
Стана ясно, че той самият е отказал полагаемата му се сума като водач на националите.  
Разпределението е работа на отбора, не на управителния съвет, обясни Ганев, и посочи, че 
според него няма проблем първият треньор да взема двойно повече пари от втория.  
По повод изказването на Красимир Илиев – вече бивш член на Управителния съвет, който 
твърди, че са подписвани празни листи във федерацията, като с един такъв е освободен Матей 
Казийски, Ганев коментира, че това е следствие на неадекватна комуникация във федерацията.  
„За нас казус няма", каза Ганев за освобождаването на Казийски. Той има издаден сертификат 
от федерацията като "свободен състезател".  
„За да има силен спорт в България изобщо, е нужен Закон за спорта, който да регламентира 
финансирането му". Това е личната позиция на Ганев, който смята още, че държавата трябва 
да стимулира частните бизнесмени да инвестират в развитие на спорта, изкуството и културата 
у нас.  
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Дата: 01.11.2012  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/mnenia/51908-prohaski-i-prez-2013-g-zabravete-za-reformi  
Брой думи: 587  
 
 
Резюме: Бюджетът за 2013 г. е съставен консервативно с оглед на гаранции за изпълнението 
му, което е добре. Това, което не удовлетворява, е, че в него липсва сериозен програмен 
подход, чрез него не се виждат ясни идеи за реформи.  
Такъв беше коментарът на Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР), по отношение на бюджет 2013. Безспорно положително е решението в него за 
компенсиране на пенсионерите за последните няколко години, допълни той.  
 
Заглавие: Прохаски: И през 2013 г. забравете за реформи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бюджетът за 2013 г. е съставен консервативно с оглед на гаранции за изпълнението му, 
което е добре. Това, което не удовлетворява, е, че в него липсва сериозен програмен подход, 
чрез него не се виждат ясни идеи за реформи.  
Такъв беше коментарът на Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР), по отношение на бюджет 2013. Безспорно положително е решението в него за 
компенсиране на пенсионерите за последните няколко години, допълни той.  
Явно в рамките на възможностите на бюджета бяха направени необходими корекции за 
заплащането на най-уязвимите и пренебрегвани професии, продължи Прохаски. Да се 
надяваме, че следващата година един бюджет ще бъде съставен много по-реформистки и 
програмно ориентирано с оглед на някои структурни проблеми, които имаме", пожела си 
икономистът.  
По отношение на потребителските цени  
не очакваме този скок от август и септември да продължи,  
каза още Прохаски. По негова информация всички проучвания показват, че ще запазване на 
нивата на цените и в края на годината ще има 4% натрупана инфлация за цялата година. 
Неприятната новина е, че заетостта дори през летните тримесечия намаляваше. По 
методологията на Евростат безработицата ще бъде над 12% в края на годината, цитира 
икономистът.  
Според Прохаски "икономиката се е балансирала на това ниво на заетост, постига резултати 
въз основа на производителността на труда, без да успява да привлече нова работна ръка. 
Това не ни дава основа да смятаме, че ще има спад в заетостта", разясни той.  
Българската икономика, макар и с много ниски темпове, продължава да расте. Това забавяне, 
което се наблюдаваше в началото на годината, постепенно заглъхва. Но все още оставаме с 
много ниски темпове на растеж, каза Георги Прохаски.  
Прохаски алармира за възможността  
след изборите да бъдат направени промени в данъчната политика.  
"Имам предвид промени по отношение на плоския данък, който според мен работи много 
добре. В условията, в които работи нашата икономика и нивото на сивия сектор, една промяна 
би била доста негативна. Както чисто фискално, така и като удар върху бизнеса да излезе от 
кризата", поясни председателят на ЦИР. Според Прохаски данъчната политика е показала 
своята действеност и оптималност. "Това правителство задържа стабилност на фиска. Ако 
говорим за БСП, те въведоха плоския данък, въпреки че сега казват, че не са те.  
В данъчната политика дългосрочната устойчивост е изключително ценна, както за бизнеса, така 
и за гражданите и чуждите инвеститори. Промени трябва да се правят в изключителни случаи", 
заяви икономистът.  
Много висок е процентът на  
договорените средства от ЕС, но усвоени до момента са около 39%,  
информира Анелия Дамянова, експерт на ЦИР. Но Оперативната програма 
"Конкурентноспособност", ориентирана към бизнеса, има сериозни проблеми, допълни тя. 
Проблемите са свързани със самото управление на програмата, има забавяне на търговете, 
поясни Дамянова. ЦИР ще вземе участие и в проект, насочен към помощта за развитие на 
развиващите се страни. За съжаление в началото на XXI век бедността и глада остават 
сериозни проблеми, справянето с тях е сериозно предизвикателство, заяви Дамянова. До 2006 
г. и България беше реципиент на помощ за развитие, допълни тя.  

http://fakti.bg/mnenia/51908-prohaski-i-prez-2013-g-zabravete-za-reformi
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Средствата за помощта идва както от европейската общност, така и от правителствата, поясни 
икономистката.  
През 2010 г България е предоставила 56 млн. лв. за целите  
на помощта на развитие. В тях се включва опрощаването на външен дълг на развиващите се 
страни към България. Отделно има фонд за международно развитие в ЕС, в която всяка страна 
прави вноска", разясни Дамянова. Предоставянето на помощ за развитие е и една от най-
важните външни инициативи на ЕС, за периода 2013-2020 ще бъдат предоставени 96 млрд. 
евро на развиващите се страни, поясни икономистката. Проектът се изпълнява от 9 НПО от 
новоприсъединилите се страни-членки, допълни тя.  
София /  
България  
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Резюме: Малкият и средният бизнес са гръбнакът на икономиката. В тази категория са 
номинирани хората, които в най-трудните години на кризата не спряха да поддържат 
развитието на този сектор. Чрез инструментите, с които разполагат, те правят най-важното – 
осигуряват средствата, които микропредприятията не могат да получат от банки и други 
финансови институции.  
 
Заглавие: Категория МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Малкият и средният бизнес са гръбнакът на икономиката. В тази категория са 
номинирани хората, които в най-трудните години на кризата не спряха да поддържат 
развитието на този сектор. Чрез инструментите, с които разполагат, те правят най-важното – 
осигуряват средствата, които микропредприятията не могат да получат от банки и други 
финансови институции.  
Асен Ягодин, председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на 
Българска банка за развитие АД  
Асен Ягодин е председател на Управителния съвет (УС) и Главен изпълнителен директор на 
Българска банка за развитие АД (ББР) от април 2011 г. Финансовата институция е основана 
през 1999 г. под името Насърчителна банка, а промяната в ББР става през април 2008 г. след 
приемането на специален закон от Народното събрание на Република България. Групата на 
ББР включва и дъщерните дружества Национален гаранционен фонд ЕАД и 
Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.  
Преди да оглави ББР, Ягодин има над 17 години стаж в Пощенска банка, сега Eurobank EFG. 
Десет от тях като член на Съвета на директорите (СД) и впоследствие като изпълнителен 
директор. Асен Ягодин е и заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в 
България, а от януари 2010 г. зае и поста председател на СД на Българска фондова борса АД.  
Любен Белов, съосновател на стартъп акселератор LAUNCHUB  
Любен Белов е един от основателите и ръководителите на фонда за дялово финансиране 
LAUNCHub. Белов е и съосновател на "Нет Инфо”. В ръководството на стартъп акселератора 
LAUNCHub е и Тодор Брешков, който е съосновател и член на борда на директорите на "Фонд 
за недвижими имоти България” - дружество от типа АДСИЦ, листвано на Българската фондова 
борса.  
От 1 юни всеки предприемач може да кандидатства за дялово финансиране пред LAUNCHub 
(Launch hub). Той е едната от двете организации, които ще управляват средствата за 
финансиране на стартъпи по финансовия инструмент Entrepreneurship Acceleration and Seed на 
европейския фонд JEREMIE.  
LAUNCHub ще инвестира 9 млн. евро през следващите четири години. Фондът планира да 
вложи около 6 млн. евро в екипи или вече стартирали компании с по-напреднали проекти, а 
останалите 3 млн. евро - в идеи в първоначален стадий. Фондът дава реален шанс на група 
млади предприемачи да осъществят идеите си и да ги превърнат в работещ и устойчив бизнес.  
Даниел Томов, съосновател на фонда за рисков капитал Eleven  
Даниел Томов е един от тримата основатели на фонда за рисков капитал Eleven. Схемата е 
една от двете, които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд да управляват 
финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално 
финансиране на иновативни предприемачи, финансиран с 21 млн. евро по линия на JEREMIE. 
Eleven ще е мениджър на 12 млн. евро от средствата. Завършил Американския университет в 
България, Даниел Томов е пионер при първоначалното финансиране на компании в областта 
на информационните технологии в България. Бил е сред съоснователите на Quantum Solar - 
дружество, работещо в сферата на добива на енергия от възобновяеми източници. Между 2003 
и 2006 г. е работил като инвестиционен консултант в Global Finance.  
Павел Езекиев, основател на фонда за рисков капитал Neveq  
Павел Езекиев е един от основателите на фонда за рисков капитал NEVEQ, който започна 
дейността си през 2007 г. с капитал от 22.5 млн. евро. Преди да стане сред основателите на 

http://economymagazine.bg/news/12542/1/1/Kategoriya-MALUK-I-SREDEN-BIZNES.html
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фонда, Езекиев работи в Microsoft в Редмънд, щата Вашингтон, САЩ, и в Deutsche Bank в 
Лондон като инвестиционен банкер.  
NEVEQ инвестира изключително в иновационни технологии. Досега е вложил 3 млн. долара в 
портала за пътнически услуги lessno.com и 5 млн. долара в българско-американското дружество 
FinAnalytica, което разработва софтуер за оценка на инвестиционния риск. Последната 
инвестиция е в мрежата за събиране и споделянe на информация FAVIT, но предвижда да 
разшири портфолиото си до около десет идеи.  
Павел Езекиев притежава бакалавърска степен по финанси от Northeastern University, Бостън, 
където завършва с отличен. Говори 5 езика.  
Стефан Цалов, представител на Холдингов фонд JEREMIE  
Стефан Цалов е един от тримата представители за България на Холдингов фонд JEREMIE. 
Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК), разработена съвместно с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ). Тя насърчава използването на инструменти за подобряване на 
достъпа до финансиране на малките и средни предприятия.  
Страните от ЕС могат да използват част от отпуснатите им европейски структурни средства, за 
да инвестират в револвиращи инструменти, като фондове за рискови капитали, кредитиране 
или гаранционни фондове.  
Средствата могат да подпомогнат създаването на нов бизнес или разширяването на 
съществуващи такива. Достъпът до инвестиционен капитал от малки и средни предприятията 
помага за модернизиране и разнообразяване на дейностите им, разработване на нови 
продукти, осигуряване и разширяване на пазара.  
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Резюме: Васил Кънев, вицепрезидент на търговски регион  
Източна Европа за "Идеал Стандарт интернешънъл" и изпълнителен директор и  
председател на Съвета на директорите на "Идеал Стандарт-Видима" АД  
 
Заглавие: Категория МИСТЪР ИКОНОМИКА 2012  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Васил Кънев, вицепрезидент на търговски регион  
Източна Европа за "Идеал Стандарт интернешънъл" и изпълнителен директор и  
председател на Съвета на директорите на "Идеал Стандарт-Видима" АД  
Роден е на 11 юли 1947 г. в Севлиево. Кариерата му започва през 1972 г., когато постъпва на 
работа в предприятието "Стоян Бъчваров". Преди това прекарва 18 месеца в казармата, след 
като през 1970 г. се дипломира като инженер от Техническия университет в София, тогава 
ВМЕИ "Ленин". Години наред Васил Кънев е ръководител на базата за развитие в 
предприятието, а през 1990 г. става директор на "Видима", както прекръстват завода за 
производство на санитарна арматура. По негова инициатива през 1992 г. е създадено смесено 
предприятие между "Американ Стандарт" и българското дружество. Кънев го ръководи до 2001 
г., а от 2007 г. е вицепрезидент за Източна Европа на "Идеал Стандарт Интернешънъл”.  
„Общият размер на инвестициите в Севлиево за 20-те години от 1992 до 2012 г. е над 120 млн. 
евро. Инвестирането продължава и през 2012 г. в подобряване условията на труд, в 
технологично обновление и повишаване на производствената ефективност на заводите за 
санитарна арматура и керамика, както и в подкрепа на развитието на работниците и 
служителите, и подобряването на живота на местната общественост.  
Николай Вълканов, председател на Управителния съвет на „Мистрой холдинг”  
Роден е през 1950 г. Завършил е Техникум по фина механика и оптика в София, а след това 
Минно-геоложкия университет. Той е доктор на техническите науки. Член е на президиума на 
Световния минен конгрес от 1992 г. Член е на Изпълнителното бюро на Научно-техническите 
съюзи по минно дело, геология и металургия. Председател е на Българското маркшайдерско 
дружество. Председател е на настоятелството на Минно-геоложкия университет. Бил е 
директор на Научно изследователския технологичен институт по минно строителство от 1985 
до 1990 г.  
Работи в „Минстрой холдинг” от 1975 г., а от 1990 г. е генерален директор. След 
приватизацията на холдинга от 1999 г. е председател на управителния му съвет.  
През тази година той придоби и „Горубсо-Мадан” чрез дружеството „Върба-Батанци”, където 
съсобственик е и „КЦМ 2000”. Стойността на сделката е над 30 милиона лева, от които 15 млн. 
лева са задължения към други фирми на предишния собственик Валентин Захариев, 2 млн. 
лева са за изплащането на забавени заплати към работещите, около 10 млн. лева са 
задължения към държавата и още 5-7 млн. лева са забавени плащания към доставчици.  
Антон Петров, член на Съвета на директорите на „Стомана индъстри” ЕАД  
Антон Петров е роден на 13 август 1966 г. Завършил е Университета за национално и световно 
стопанство в София. От 1999 г. и към момента е изпълнителен директор на „Тепро метал” ЕАД. 
Управител е на „Стийлмет” ООД, „Анимет” ЕООД, „Леско” ООД и „АМ-Антон Петров” ЕТ.  
Член е на Съвета на директорите на „Стомана индъстри” ЕАД, „София мед” АД, „Сигма-ИС” АД, 
„Тепро стил” ЕАД, „СИД-ПАК” АД и „Айфорос България” ЕАД. Член е на Управителния съвет на 
„Просал Тюбс” ЕАД и „Стилмет” АД. Регионален представител на „Виохалко-Груп”. Член е на 
Управителния съвет на БСК. От 2007 г. е председател на Браншовата камара на черната и 
цветната металургия.  
Иван Чолаков, собственик и изпълнителен директор на „Оптикс”-Панагюрище  
Чолаков е начело на "Оптикс" от създаването на фирмата през 1999 г. Предстои той да направи 
първа копка на нов завод, инвестицията на „зелено” е в размер на 20 млн. лева. По-рано тази 
година – през февруари, „Оптикс” АД откри официално нов цех „IR и UV обективи”, изграден с 
инвестиция в размер на 5,8 млн. лева по програма „Конкурентоспособност”, като размерът на 
сусидията е 50% от стойността.  
Красимир Узунов, собственик на „Интерсервиз Узунови”  

http://economymagazine.bg/news/12530/1/1/Kategoriya-MISTUR-IKONOMIKA-2012.html
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Красимир Узунов е роден на 10 септември 1953 г. в гр. Русе.  
През 1972 г. завършва ТРКК /сега Професионална гимназия по речно корабостроене и 
корабоплаване/ в родния си град. През 1977 г. завършва ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” и до края на 
1989 г. е офицер от Военноморските сили.  
В началото на 1990 г. започва собствен бизнес като основава една от първите частни фирми 
във Варна – „Интерсервиз Узунов” ЕТ. Фирмата се трансформира в „Интерсервиз Узунови” АД с 
основни акционери членовете на сем. Узунови.  
Чрез дружеството си „МОЛ Варна” ЕАД изгради и успешно продаде МОЛ Варна за 120 млн. 
евро, което е обявено за най-голямата инвестиция в търговски площи в България за 2007 г.  
През 2011 г. Красимир Узунов откри соларния парк в с. Равна гора, в който инвеститор e 
Интерсервиз Узунови АД. Паркът включва 44 хиляди фотоволтаични панели в община Аврен до 
Варна. Около 2,2 млн. лв. са планираните годишни приходи от инвестицията, а общото 
вложение е 15 млн. евро, от които 3 млн. са за покупката на земята от община Аврен. 
Фотоволтаичният парк е с мощност 5 MWp, разположен е на 309 дка, от които 200 са 
използвани за разполагане на фотоволтаични модули. От 18 юни 2012 г. акциите на 
„Интерсолар Варна” АД вече се търгуват на Българска фондова борса-София. Размерът на 
емисията е 26 073 000 лева.  
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Резюме: Вчера заместник-областният управител д-р Адриан Райков откри информационна 
среща в Зала 1 на Областна администрация, организирана от ОИЦ-Русе, на която експерти 
представиха актуалните процедури по оперативни програми “Развитие на човешките ресурси“и 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.  
Ruse24.bg  
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Автор:  
Текст: Вчера заместник-областният управител д-р Адриан Райков откри информационна среща 
в Зала 1 на Областна администрация, организирана от ОИЦ-Русе, на която експерти 
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