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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
03.11.2012 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 5 

 телевизии 2 

 радиостанции 3 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 30 

 вестници, от които: 7 

 - национални 5 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 23 

Общо за деня 35 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 02.11.2012  
Източник: Дарик радио  
Предаване: Денят  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 15  
Брой думи: 2192  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за информационната кампания по процедурата „Енергийна 
ефективност и зелена икономика” в Благоевград  
 
Водещ: добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик радио” 
с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В няколко поредни предавания 
обърнахме внимание на втората информационна кампания по процедурата "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма "Конкурентоспособност", по която, 
както знаете, има 300 млн. Евро. Половината от тях са готови за безвъзмездна помощ, а 
останалите са достъпни като нисколихвени кредити за спечелилите проекти бенефициенти. 
Днес бе и последната среща на експертите от Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в страната, а именно в Благоевград. Колегите от „Дарик” – Благоевград 
разговаряха с експерт от Регионалния сектор на Дирекцията – Десислава Митова.  
 
Текст: Тема: Репортаж за информационната кампания по процедурата „Енергийна ефективност 
и зелена икономика” в Благоевград  
 
Водещ: добър вечер и от мен, Марта Младенова! Това е съвместната рубрика на „Дарик радио” 
с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В няколко поредни предавания 
обърнахме внимание на втората информационна кампания по процедурата "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма "Конкурентоспособност", по 
която, както знаете, има 300 млн. Евро. Половината от тях са готови за безвъзмездна помощ, а 
останалите са достъпни като нисколихвени кредити за спечелилите проекти бенефициенти. 
Днес бе и последната среща на експертите от Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в страната, а именно в Благоевград. Колегите от „Дарик” – Благоевград 
разговаряха с експерт от Регионалния сектор на Дирекцията – Десислава Митова.  
Десислава Митова: Програмата стартира през юни месец. Сроковете за изпълнение на самите 
проекти – кандидатите, които спечелят проект, са ограничени във времето, т. е. той трябва да 
бъде изпълнен за 12 месеца. Но ако Ви интересуват конкретно сроковете за кандидатстване, 
процедурата е без определен срок за кандидатстване, т. е. проектни предложения могат да 
бъдат подавани до 2013 г.  
Репортер: С какво програмата е по-атрактивна от други такива работни проекти на 
министерството?  
Десислава Митова: Програмата е изключително атрактивна, защото дава възможност не само 
да се обнови технологично едно предприятие, но дава възможност и да се намали 
енергоемкостта на единица продукция, т. е. целта на тази програма е не да се намали 
потреблението на енергия в предприятието, като цяло, а да се намали потреблението на 
енергия в единица продукция. Обикновено производството в България е много енергоемко. 
Визирам най-вече секторите на преработвателната промишленост. Така че тази програма дава 
възможност да се инвестира в технологии, които са най-напред изключително благоприятни от 
екологична гледна точка. Второ, те са много енергоспестяващи и се намалява значително 
енергоемкостта на производството на предприятията.  
Репортер: Работите с определени банки. Как става това партньорство?  
Десислава Митова: Партньор по кредитната линия е Европейската банка за възстановяване и 
развитие. Европейската банка за възстановяване и развитие по свои процедури и по свои 
критерии е определила шест банки-партньори, които могат да бъдат, да участват в кредитните 
линии или да издават удостоверения за наличието на собствени средства, за да може един 
кандидат да подаде проектно предложение по тази програма. В момента банките-партньори са 
шест.  
Репортер: Каква ще бъде ефективността за дадено предприятие при въвеждане на такива 
инсталации, техника, нова?  
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Десислава Митова: Първото и най-важно нещо ще бъде намаляване на енергоемкостта, като 
цяло. Не само на дейността на предприятието, но най-вече намаляване на енергоемкостта в 
единица продукция, т. е. предполага се, че ще бъде икономически изгодно ... произвежда 
продукция, която ще има по-ниска себестойност, защото в нея ще се влага по-малко енергия. 
Другото, което е, предприятията ще имат възможност да захранват производстводствените си 
мощности със собствени, предимно възобновяеми, енергоизточници, като това могат да бъдат 
примерно парни генератори или соларни батерии, които да задоволяват енергийните нужди на 
предприятието. Ще се подобри значително енергийният мениджмънт на всички предприятия, а 
ще се понижи значително енергоемкостта на производството и не на последно място ще се 
подобри, като цяло, влиянието на производствените процеси върху околната среда, т. е. има 
изключителен екологичен ефект.  
Репортер: Имат ли право предприятията да продават енергия от фотоволтаични системи, 
които евентуално биха могли да внедрят?  
Десислава Митова: Значи, целта на тази операция не е генерирането на печалба, т. е. 
въвеждането на енергоспестяеми технологии трябва да бъде насочено само и единствено към 
нуждите на предприятието. Тоест, предприятията могат да внедряват технология, която 
задоволява техните собствени енергийни нужди. Те нямат право да продават произведената 
енергия по пазарни цени или на други потребители.  
Водещ: Още за основните дейности по процедурата "Енергийна ефективност и зелена 
икономика" по Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще разкаже и Юлиян Стоичков 
от Главната дирекция. Заедно с други експерти от Централното звено на Оперативната 
програма Стоичков обиколи много градове и отговори на питанията на много кандидат-
бенефициенти от различни области.  
Юлиян Стоичков: Накратко, т. е. програмата е отворена към малки и средни предприятия, но 
не е допустима за големи предприятия. И има едно ограничение за микро предприятия, които 
имат седалище или клон и извършват дейността си на територия, която е в списъка на селските 
общини, тъй като тези общини се финансират от Програмата за развитие на селските райони и 
за да няма дублиране между двете програми, те са изключени от обхвата на тази процедура. 
Процедурата – това, което е характерно за нея, е, че има един утвърден списък на допустими 
материали и оборудване, които са директно допустими, тъй като предварително е доказано, че 
те водят до енергийни спестявания. За този списък се кандидатства пооблекчен ред, като и 
изборът на изпълнителите също става по по-облекчен ред – чрез събиране на три оферти. 
Какво биха могли да закупят? Това са оборудване, стругове, фрези. Отделно могат 
термопомпи, котли. Могат да санират сградите. Изолация на покриви също така, прозорци, 
дограми. И освен нещата, които са изброени в списъка, всяка една друга мярка, която 
възнамеряват да я изпълнят кандидатите, след като бъде доказано чрез енергиен одит, може 
да бъде допустима по проекта, като условието е да доведе до минимум 10% спестяване.  
Репортер: Какви са предприятията, които към този момент са се включили в тази програма за 
енергийна ефективност?  
Юлиян Стоичков: Към настоящия момент все още има девет проектни предложения, 
подадени. Това, което е важно да се знае – че е отворена до 31 октомври 2013 г. Ресурсът по 
цялата процедура е 150 млн. евро, като програмата се изпълнява съвместно с Европейската 
банка за възстановяване и развитие, която отпуска кредитна линия в размер също на 150 млн. 
Евро, която се отпуска чрез шест избрани от нея банки, така че кандидати, които не могат да 
осигурят средствата, да могат да кандидатстват за кредит и съответно да изпълнят проект. 
Ограничения за минимален размер, за който може да се кандидатства, няма. Максималнният 
размер на безвъзмездната помощ е 2 млн. лева, което означава, че проектът може да бъде за 4 
млн., тъй като максималният процент безвъзмездна помощ е 50%.  
Репортер: Тоест, дадено предприятие може да кандидатства за 2 млн.?  
Юлиян Стоичков: Максимален грант 2 млн. Безвъзмездна помощ, точно така.  
Репортер: От тях колко процента ще бъде от държавата?  
Юлиян Стоичков: Точно това е безвъзмездната помощ. Всъщност, програмата – това са двата 
милиона, които се равняват на 50%, за които може да се кандидатства максимум. Тоест, 
проектът, за да се усвоят 2 млн., трябва да е за 4 млн. При безвъзмездна помощ 50%.  
Репортер: Нека да посочите стъпките в разработването на даден проект!  
Юлиян Стоичков: Ако кандидатите решат да изпълнят проект, който се основава само на 
неща, които са изброени в списъка на допустимите категории материали и оборудване, тогава, 
след като си изберат конкретните мерки и си подготвят апликационната форма, пристъпват към 
избора на изпълнители за тези мерки, като това става чрез събиране на три оферти. След като 
проведат избора и имат сключен договор с избраните изпълнители, следващата стъпка, трета, 
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която трябва да направят е да отидат в една от шестте банки-партньори на Европейската банка 
за възстановяване и развитие, която трябва да им издаде удостоверение, че разполагат с 80% 
от средствата за изпълнение на проекта. Това е важно условие по програмата. Като може това 
нещо да бъде удостоверено с техни собствени средства, налични на сметка, независимо в коя 
банка в страната, а може и да бъде чрез кредит, а може да бъде и съчетание между собствени 
средства и кредит. Тези документи, като бъдат подготвени – апликационната форма, изборът 
на изпълнителите и удостоверението от банката, се подават пред асистента по проекта. Ако 
проектът се основава на предписания на енергиен одит, тогава заедно с апликационната 
форма се подава и енергийният одит. А съответно изборът за изпълнител на този одитор, който 
е избран, отново по реда на... чрез събиране на три оферти и отново се подава на асистента по 
проекта. След като той вече одобри енергийния одит и предписанията в него, потвърди, че са 
такива, каквито са посочени и изчисленията и спестяванията са верни и апликационната формА 
СЪЩО, ТОГАВА ВЕЧЕ КАНДИДАТЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ТЪЙ 
КАТО ЗА МЕРКИТЕ, КОИТО Селскостопанската академия ИЗВЪН СПИСЪКА, СЕ ПРИЛАГАТ 
ПРОЦЕДУРИТЕ, ПОСОЧЕНИ В Постановление №55 на Министерски съвет.  
Репортер: какво е включено в списъка? Какво би могло да се направи за постигане 
действително на поне 10% енергийна ефективност в дадено предприятие и сграда съответно?  
Юлиян Стоичков: Това могат да бъдат оборудване, системи, поточни линии, а могат да бъдат 
и мерки за сградите, като саниране, изолация, термопомпи, отопление. А ВЕИ технологиите са 
допустими термопанели за отопление или за подгряване на вода. По програмата, подчертаваме 
многократно във всички дни, където изнасяме информационен ден, че са недопустими 
фотоволтаиците.  
Репортер: Защо?  
Юлиян Стоичков: Тъй като производството на електроенергия не е допустимо, защото не 
трябва да се генерира печалба от изпълнението на проектите. Тоест, може само соларни 
панели, които са директно за собствени нужди на предприятието и за отопление на вода или 
отопление на помещенията.  
Репортер: Как ще бъде осъществен контрол относно това дали действително са спазени 
изискванията за участие в този проект?  
Юлиян Стоичков: Именно в проекта има два асистента – асистент по проекта и асистент по 
верификация. Първият асистент има за цел точно да потвърди, че апликационната форма 
отговаря на всички изисквания на насоките за кандидатстване и енергийният одит, ако има 
такъв, също отговаря на изискванията, както и изборът на изпълнители – че е проведен в 
съответствие с процедурите. А пък вторият асистент, той ще се включи вече на крайния етап, 
когато проектът е изпълнен и съответно бенефициентът подаде своя финален отчет. Тогава 
вторият асистент има за цел да направи проверка, както по документи на всичко, което е 
изпълнено и реализирано по проекта, така и посещение на място, за да се потвърди, че 
наистина са изпълнени мерките в проекта.  
Репортер: Проверяващите ще бъдат съответно от ресорното министерство?  
Юлиян Стоичков: Тези двама асистенти са избрани с обществени поръчки. Те са консорциуми, 
а министерството от своя страна, тъй като тези договори са също по безвъзмездна помощ, 
„Техническа помощ” по Оперативната програма, министерството, чрез управляващия орган, 
всъщност ще осъществява контрол върху двамата асистенти. Тоест, ние ще правим, се още не 
е решено, най-вероятно на някакъв извадков принцип, проверка на нещата след като са 
проверени от тях, за да видим, че наистина спазват процедурите и си вършат работата 
коректно.  
Репортер: От благоевградски регион вече има ли интерес към тази програма?  
Юлиян Стоичков: Не съм сигурен. Има девет проектни предложения, както казах, но не съм 
сигурен точно от кои райони са. Но се надяваме да има интерес и от благоевградския район, 
тъй като по други сходни процедури по Оперативната програма имаме немалко 
бенефициенти, които изпълняват проекти.  
Репортер: А има ли интерес по време на другите ваши представяния в други областни 
центрове в страната?  
Юлиян Стоичков: Да.  
Репортер: Били сте в Плевен.  
Юлиян Стоичков: Бяхме в Плевен. В Плевен имаше, така, сравнително по-голям интерес от 
някои от другите градове. Явиха се доста кандидати и консултанти, които бяха заинтересовани 
от процедурата, задаваха въпроси. Така че се надяваме все пак...  
Репортер: какво питат конкретно? Какво ги притеснява?  
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Юлиян Стоичков: Ами, основно питат за допустимост на мерките по проектите, за начина, 
механизма, по който ще се изпълнява програмата, тъй като тя е по малко по-различни стъпки от 
досегашните програми. Сегашните процедури, които обявявахме, например изборът на 
изпълнител се извършва след като се подпише договора за безвъзмездна помощ, а при тази 
процедура тази стъпка е изнесена преди подписването, т. е. когато се стигне до стъпката 
подписване на договор, вече се знаят и са избрани конкретните изпълнители и се знае точната 
стойност на съответно услугите, доставките и строително-монтажните работи.  
Репортер: Защо е решено да бъде така? Евентуално за избягване на корупционни практики 
или?  
Юлиян Стоичков: Ами, не. По-скоро заради спецификата на процедурата и с оглед на това, че 
при провеждането на процедурите, особено по постановлението, когато се допуснат грешки при 
провеждането на процедурите, съгласно друго постановление на Министерски съвет, се 
налагат финансови корекции, а по този начин, изнесено преди подписването на договора за 
безвъзмездна помощ, те ще могат да проверят процедурите, ще сключат договор с избран 
изпълнител, но той все още няма да е влязъл в сила, тъй като ще има една отлагателна клауза, 
която ще бъде посочена или от момента на подписване на договора за безвъзмездна помощ 
или в момента на подаване на проектното предложение пред договарящия орган да влезе в 
сила, така че асистентът по проекта, проверявайки избора на изпълнител, ако констатира 
грешка, може да се върне за коригиране на грешката, ако е възможно или за провеждане 
отново на процедурата. И след като бъде коригирано, се представят отново документите и 
когато всичко бъде изчистено, се подписва договор за безвъзмездна помощ и всъщност, в 
рамките на изпълнение на проекта се пристъпва към същинското изпълнение, т. е. извършване 
на доставки, ако има такива, инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на съответните 
активи или извършване на услугите или строително-монтажните работи.  
Репортер: Предвидени ли са, още нещо ме интересува, финансови санкции в хода на проекта?  
Юлиян Стоичков: По принцип, както казах, за избор на изпълнител има регламентирана 
методология за налагане на финансови корекции. Хипотетично не е невъзможно, дори и след 
като бъде изпълнен проектът, при проверка, дори от другите органи след нас, като например 
Национален фонд, да констатират някакво нарушение. Но нашата идея с проверката, 
предварителна, с асистента по проекта да бъдат редуцирани до минимум тези случаи, да са по-
скоро изключение.  
Водещ: С представянето в Благоевград приключи втората информационна кампания по 
процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика". Следващия петък ще разкажем още 
за Оперативна програма "Конкурентоспособност". Дочуване.  
 



 

 

10 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/0

3
/2

0
1
2

 

Дата: 02.11.2012  
Източник: Нова телевизия  
Предаване: Новини  
Място на материала: 19.00 часа  
Продължителност в мин.: 1,30  
Брой думи: 187  
 
 
Резюме: Рубриката се излъчва със съдействието на ОП Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013  
Възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програма енергийна 
ефективност и зелена икономика бяха представени днес в Благоевград.  
 
Текст: Рубриката се излъчва със съдействието на ОП Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013  
Възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“ бяха представени днес в Благоевград.  
Гергана Опанова: По тази програма могат да кандидатстват всички микро, малки или средни 
предприятия по смисъла на чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средни предприятия. Като 
трябва да отбележим, че това трябва да са юридически лица или еднолични търговци, които са 
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Това са нашите общи 
критерии за допустимост.  
Репортер: Максималната безвъзмездна помощ, която може да бъде получена от 
бенефициентите е 2 млн.лв, а минимален праг няма. Помощта може да представлява до 50% 
от стойността на проекта.  
Николай Качаков: Като консултантски компании ще можем по-обстойно да разясним на 
бъдещите бенефициенти самата програма. Най-доброто по тази програма е, че са вкарани 
сектори, които досега нямаха въобще достъп до каквото и да е финансиране по каквито и да е 
структурни фондове на ЕС.  
Репортер: Крайният срок за подаване на проектопредложения е 31 октомври 2013.  
Рубриката се излъчва със съдействието на ОП Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013  
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Дата: 02.11.2012  
Източник: ТВ7  
Предаване: Добро утро, България  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 0,50  
Брой думи: 63  
 
 
Резюме: Днес в Благоевград ще се проведе информационната кампания на МИЕТ 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. Днес е последният информационен ден от кампанията, която обиколи 9 
областни града.  
 
Текст: Днес в Благоевград ще се проведе информационната кампания на МИЕТ 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. Днес е последният информационен ден от кампанията, която 
обиколи 9 областни града.  
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Дата: 02.11.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 6  
Брой думи: 730  
 
 
Резюме: Водещ: Здравейте и във времето, в което всеки петък по радио „Фокус” говорим за 
добрите идеи за вашия бизнес. Аз съм Радина Христова, на тонрежисьорския пулт е Апостол 
Найденов. В днешното издание на предаването ще коментираме информационните дни по 
схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”, които провеждат Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”. През изминалите две седмици такива се проведоха в Пловдив, Ямбол, 
Хасково, Габрово, Шумен и Русе, а през тази седмица във Видин и Плевен. Днес се провежда 
инфоден и в Благоевград. Отзивите от срещите във Видин ще чуете след малко в предаването 
„Пари за вашия бизнес”. Процедурите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” бяха представени пред бизнеса във 
Видин. Схемата „Енергийна ефективност и "зелена" икономика” е съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средни 
предприятия. За повече информация слушаме репортажа на Ана Лозанова от радио „Фокус” 
Видин.  
 
Текст: Водещ: Здравейте и във времето, в което всеки петък по радио „Фокус” говорим за 
добрите идеи за вашия бизнес. Аз съм Радина Христова, на тонрежисьорския пулт е Апостол 
Найденов. В днешното издание на предаването ще коментираме информационните дни по 
схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”, които провеждат Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност”. През изминалите две седмици такива се проведоха в Пловдив, Ямбол, 
Хасково, Габрово, Шумен и Русе, а през тази седмица във Видин и Плевен. Днес се провежда 
инфоден и в Благоевград. Отзивите от срещите във Видин ще чуете след малко в предаването 
„Пари за вашия бизнес”. Процедурите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по 
програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” бяха представени пред бизнеса във 
Видин. Схемата „Енергийна ефективност и "зелена" икономика” е съвместна инициатива на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средни 
предприятия. За повече информация слушаме репортажа на Ана Лозанова от радио „Фокус” 
Видин.  
Репортер: Експертите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разясниха 
пред бизнеса във Видин подходите за подготовка на проектната документация, етапите за 
договаряне и процедурите за избор на изпълнители. Велина Попова, главен експерт на 
министерството, очерта насоките за кандидатстване, както и основните параметри на 
процедурата. Тя се спря на общите критерии за допустимост, както и на това в кои сектори на 
икономиката предприятията трябва да развиват своята дейност, за да могат да кандидатстват 
по програмата.  
Велина Попова: Възможно е основната икономическа дейност на кандидата да е в сектор, 
различен от този. В случая, когато става въпрос за определяне дали проектът може да получи 
10% бонус или не, се взема предвид сектора, в който се изпълнява самият проект. Друг вариант 
за добавяне на 10% е при технологичния подход. Ако кандидатът все пак реши да си направи 
енергиен одит, тогава той си прави енергиен одит и печели 10% повече. Закупуване на 
когенерационни инсталации или на системи за отопление и вентилация от възобновяеми 
енергийни източници също носят 10% бонус. Смяна на горивната база. Ако проектът предвижда 
въвеждане на система за енергиен мениджмънт или ако кандидатът вече има такава въведена, 
съгласно стандарт 16 001 или ...01. И другият вариант е, ако кандидатът има въведена и 
сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9 001 или ... 
стандарт 14 001.  
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Репортер: Велина Попова представи и инвестициите, които попадат в т. нар. режим 
„Минимална помощ” и служат за закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация за 
постигане на енергийна ефективност.  
Велина Попова: Допустими са също дейности и разходи за закупуване, доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на когенерационни инсталации. Трябва да са за собствени нужди. 
Да има системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници, отново за 
собствени нужди. По отношение на последното, за възобновяеми енергийни източници, 
допустими са не всички видове възобновяеми енергийни източници, а четири от тях. Това са 
соларните, геотермалните, термопомпите и оползотворяване на вторична биомаса, само 
вторична – от продукти, които не са включени в Анекс №1. Така, първо да обърнем внимание по 
отношение на соларните възобновяеми енергийни източници. Тъй като са допустими системи 
само за отопление и вентилация, фотоволтаиците са изключени от соларните. Остават 
соларните нагреватели или соларни колектори.  
Репортер: На информационния ден видинските фирми бяха заинтересовани от възможностите 
за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”, тъй като ще 
получат възможност да намалят своите разходи за енергия. Стефан Петров, главен инженер в 
предприятие за производство на гипс, обяснява, че това е и основното, към което се стремят в 
тяхната фирма.  
Инж. Стефан Петров: Естествено една такава презентация не може да обхване всичко. 
Надявам се, като отворим сайтовете, да получим повече информация. Имаме намерение да 
кандидатстваме. Вижте, нашето производство е сравнително енергоемко. Всичко, което би 
могло да снижи енергийните разходи, представлява интерес за нас и естествено ще 
кандидатстваме най-вероятно с проект за последващо снижаване на енергийните разходи. 
Значи, тази инсталация, която ние пуснахме, тя преследваше три основни цели – енергийни 
разходи, екология и високо качество на продукцията, на крайния продукт.  
Репортер: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма, даваща възможност за намаляване на енергоемкостта на 
производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за 
усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт, тепърва 
ще навлиза във видинските фирми, убедени са местните предприемачи. За „Пари за вашия 
бизнес” от Видин предаде Ана Лозанова.  
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Дата: 02.11.2012  
Източник: Радио Фокус  
Предаване: Пари за вашия бизнес  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 4  
Брой думи: 534  
 
 
Резюме: Водещ: Кои предприятия могат да кандидатстват, има ли интерес към програмата и 
къде потенциалните бенефициенти могат да потърсят информация и съдействие, свързани с 
Оперативната програма, ще разберете от интервюто на репортера ни Ана Лозанова с Юлиян 
Стоичков, главен експерт към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 
към икономическото министерство.  
Репортер: Г-н Стоичков, има ли интерес сред малките и средни предприятия към схемите по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност"?  
 
Текст: Водещ: Кои предприятия могат да кандидатстват, има ли интерес към програмата и 
къде потенциалните бенефициенти могат да потърсят информация и съдействие, свързани с 
Оперативната програма, ще разберете от интервюто на репортера ни Ана Лозанова с Юлиян 
Стоичков, главен експерт към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 
към икономическото министерство.  
Репортер: Г-н Стоичков, има ли интерес сред малките и средни предприятия към схемите по 
Оперативна програма "Конкурентоспособност"?  
Юлиян Стоичков: Да, можем да кажем, че по Оперативната програма има интерес от 
малките и средни предприятия в България. Настоящата програма "Енергийна ефективност и 
зелена икономика" е първа по рода си и първата такава, пускана по Оперативната програма и 
предстои да видим какъв ще е интересът, но се надяваме повече предприятия да проявят 
интерес, тъй като по този начин ще могат, както да подменят оборудването си с ново и 
енергийно ефективно, така и евентуално да санират своите производствени помещения.  
Репортер: Какви въпроси задават днес потенциалните кандидати за самата схема "Енергийна 
ефективност и зелена икономика"? Питат ли и за другите схеми?  
Юлиян Стоичков: Най-честите въпроси, които задават е кой може да кандидатства по 
процедурата? Това са малките и средни предприятия. Големи предприятия не могат да 
кандидатстват. И също така има ограничение за микропредприятия, които извършват своята 
дейност в селска община, тъй като тези общини се финансират от Програмата за развитие на 
селските райони. А също така задават въпроси за какви мерки могат да кандидатстват, за какви 
разходи, какви са сроковете за изпълнение на проектите и съответно, сроковете за извършване 
на разходите, а също така има и въпроси, свързани с други наши процедури, които 
изпълняваме по Оперативната програма.  
Репортер: обръщат ли се към Вас бенефициенти, които вече работят или са работили по 
схеми по Оперативната програма?  
Юлиян Стоичков: Да, има бенефициенти, които са изпълнили по повече от един проект по 
различните процедури, които сме пускали от началото на Оперативната програма и все още, 
нали, всяко едно обявяване на нова процедура някои от тях са активни, кандидатстват, 
участват, подписват договори и изпълняват и съответно усвояват предвидените по договор 
средства.  
Репортер: Колко често се организират информационни кампании в града, различни от 
националните? Има ли интерес към тях?  
Юлиян Стоичков: ами, информационните кампании се организират винаги, когато се обяви 
нова процедура. Обикновено се подбират областни градове и градове, в които имаме офиси и в 
които нямаме офиси, като също така, след подписване на договори за безвъзмездна помощ, 
през последната година и половина, близо две, организираме и допълнителни информационни 
кампании, на които разясняваме как трябва да се изпълняват проектите от вече 
бенефициентите, които са подписали договори за безвъзмездна помощ.  
Репортер: Във Видин няма Регионален сектор на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност". Къде могат хората да търсят информация и съдействие, свързани с 
Оперативната програма?  
Юлиян Стоичков: Да, във Видин нямаме регионален офис, но дирекцията има десет 
регионални офиса. Най-близкият, който може би се намира до Видин, е Враца. Също така 
имаме в Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, София, Пловдив, Стара Загора, Благоевград, 
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а и във всеки един от офисите може всеки един потенциален кандидат да дойде, да зададе 
своите въпроси и да потърси информация, както и на официалните телефони, обявени на 
интернет страницата на дирекцията.  
Водещ: Чухте интервю на репортера ни Ана Лозанова с Юлиян Стоичков, главен експерт към 
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 03.11.2012  
Източник: в. ComputerWorld  
Страница: 2  
Брой думи: 183  
 
 
Резюме: като по-конкретно към мрежата на телекома ще се добавят комплексите Люлин, 
Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и Толстой. Компанията е открила два нови офиса в жк Надежда, 
както и един в жк Люлин. По този начин мрежата на НЕТ1 вече покрива 54 софийски квартала, 
твърдят от телекома. Общият брой домакинства в кварталите Надежда, Свобода и Толстой е 
16 000, а към момента са покрити 50% от тях, като плановете на компанията са да обхване 
100% до април 2013 г. В Люлин общият брой на домакинствата е 40 750, като НЕТ 1 планира да 
осигури покритие в Люлин 8 и 9 от около 70%, а в Люлин 5 и 6 - 50%. Очаква се всички 
микрорайони в Люлин да бъдат изцяло покрити от НЕТ1 до декември 2012 г., добавят от 
компанията. "Скоростта на интернет услугата в цялата мрежа е до 65 Mbps", твърдят още от 
телекома. И в двата комплекса НЕТ1 изгражда собствена инфраструктура, включително оптика 
до сградата (FTTb) и използване на най-новите технологии за управление на трафика. 
Компанията е спечелила проект за финансиране по ОП "Конкурентоспособност“ за 
разширяване на своята инфраструктура.  
 
Заглавие: Нет1 навлезе в Люлин и Надежда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: като по-конкретно към мрежата на телекома ще се добавят комплексите Люлин, 
Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и Толстой. Компанията е открила два нови офиса в жк Надежда, 
както и един в жк Люлин. По този начин мрежата на НЕТ1 вече покрива 54 софийски квартала, 
твърдят от телекома. Общият брой домакинства в кварталите Надежда, Свобода и Толстой е 
16 000, а към момента са покрити 50% от тях, като плановете на компанията са да обхване 
100% до април 2013 г. В Люлин общият брой на домакинствата е 40 750, като НЕТ 1 планира да 
осигури покритие в Люлин 8 и 9 от около 70%, а в Люлин 5 и 6 - 50%. Очаква се всички 
микрорайони в Люлин да бъдат изцяло покрити от НЕТ1 до декември 2012 г., добавят от 
компанията. "Скоростта на интернет услугата в цялата мрежа е до 65 Mbps", твърдят още от 
телекома. И в двата комплекса НЕТ1 изгражда собствена инфраструктура, включително оптика 
до сградата (FTTb) и използване на най-новите технологии за управление на трафика. 
Компанията е спечелила проект за финансиране по ОП "Конкурентоспособност“ за 
разширяване на своята инфраструктура.  
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Дата: 03.11.2012  
Източник: в. Банкер  
Страница: 29  
Брой думи: 983  
 
 
Резюме: Неспособността на управляващите да се справят с оперативните програми излезе 
наяве, както и всичките им манипулативни опити да ни убедят в обратното. Първо се разбра, че 
вероятно ще загубим над 1 млрд. лв. от парите за регионално развитие заради зле 
подготвените проекти. След това стана ясно, че огромна част от средствата за екология ще 
отидат за закупуването на трамваи, тролеи, метровлакчета, та дори и пожарни, тъй като сме се 
издънили тотално във ВиК сектора. Сега пък се оказа, че и бизнесът ще се прости със стотици 
милиони, отпуснати от Европейския съюз. Вината за това по традиция бе прехвърлена на 
фирмите, нищо че и ножът, и хлябът са в чиновниците.  
 
Заглавие: Лъжат ни за европарите на фирмите  
Подзаглавие:  
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ  
Текст: Неспособността на управляващите да се справят с оперативните програми излезе 
наяве, както и всичките им манипулативни опити да ни убедят в обратното. Първо се разбра, че 
вероятно ще загубим над 1 млрд. лв. от парите за регионално развитие заради зле 
подготвените проекти. След това стана ясно, че огромна част от средствата за екология ще 
отидат за закупуването на трамваи, тролеи, метровлакчета, та дори и пожарни, тъй като сме се 
издънили тотално във ВиК сектора. Сега пък се оказа, че и бизнесът ще се прости със стотици 
милиони, отпуснати от Европейския съюз. Вината за това по традиция бе прехвърлена на 
фирмите, нищо че и ножът, и хлябът са в чиновниците.  
На практика, за да спаси от провал оперативната програма "Конкурентоспособност", която 
предоставя безвъзмездно финансиране на предприятията, Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма прехвърли преди дни допълнителни пари към инициативата "Джереми". 
Става въпрос за 300 млн. лв., които трябваше да помогнат на малките и средните компании при 
въвеждането на иновативни продукти. След направената маневра обаче това няма как да се 
случи, нищо че интересът към схемата бе голям и само заради бюрократичните спънки и 
мудните действия на администрацията усвояването на средствата не вървеше. А иновацията 
по принцип се нуждае от бързо финансиране, тъй като и бързо остарява.  
Но защо да се мъчат чиновниците, след като има далеч по-лесен начин. В случая холдинговият 
фонд "Джереми" ще въведе с получените 300 милиона нов финансов инструмент за отпускане 
на кредити чрез "Уникредит Булбанк", "Прокредит банк", "Райфайзенбанк", ОББ и СИБАНК. Така 
европарите няма да бъдат дадени безвъзмездно на фирмите, но пък ще се водят в 
статистиките за усвоени. Какво по-удобно от това - хем не се разглеждат и оценяват проекти, 
хем и работата свършена?  
"Основната цел е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на малките и средните 
предприятия. Предвижда се нивото на лихвения процент да бъде 0% върху частта от 
финансирането по "Джереми" и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от 
кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина 
на лихвения процент за бизнеса. Наред със значително по-ниските лихви кредитите ще имат 
също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване. Фирмите ще могат да използват 
нисколихвените кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за 
нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години", 
обясняват от управляващия орган на програмата.  
След като неусвоени средства вече могат да се отчетат като усвоени, управляващите решиха и 
да се похвалят публично с нереалните си постижения. Икономическият министър Делян Добрев 
например гордо заяви, че от сливането на междинното звено и управляващия орган по 
"Конкурентоспособност" в края на април досега са платени 420 млн. лева. "Като се има 
предвид, че интензитетът на помощта е около 50%, това означава, че във фирмите се 
изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката", 
изтъкна министърът, но май и сам не е наясно какво точно иска да каже. Добрев удобно 
пропуска факта, че във въпросната сума от 420 млн. лв. влизат и споменатите по-горе 300 
милиона, които хич не са стигнали до бизнеса и може и въобще да не бъдат използвани. Пък и 
като цяло сметките му нещо не излизат. Според официалните данни към 20 октомври по 
програмата са били разплатени точно 943 279 024 лв., което е 41.5% от целия бюджет. А от 
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началото на 2012-а усвоените пари са 413 710 192 лв., така че няма как само от април насам да 
са 420 млн. лева. Но това са бели кахъри. Същинският проблем е, че бизнесът реално е 
получил около 230 млн. лв. от безвъзмездните европейски пари. Защо се получава така ли? 
Ами много просто - във фондовете на "Джереми" са налети 682 584 670 лв. (б.а. - отпуснатите 
досега кредити са за под 70 млн. лв.) , самото икономическо министерство е усвоило 8 835 090 
лв., агенцията за малките и средните фирми е взела още 14 503 567 лв., Българската агенция 
за инвестициите - 3 131 346 лв., а Институтът по метрология - 2 543 692 лева. С други думи, за 
банкови кредити и администрацията са отишли над 711 милиона от всичките разплатени 
средства. Това се казва "интензитет на помощта" и "стимул за икономиката".  
Да оставим обаче сметките настрана. "В програмата има огромен ресурс, който чака проекти. 
Колкото по-бързо се подадат проектните предложения, толкова по-добре", продължи с 
обясненията министър Добрев. В действителност проекти има, и то много, но финансовият 
ресурс не стига за всички. Точно такъв е и случаят с последната схема за "Покриване на 
международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията", 
по която кандидатстваха над 1300 фирми. От тях бяха одобрени точно 1154 предложения. 
Логично, толкова дружества би следвало да обновят оборудването си и да въведат съвременни 
системи за управление, което пък би повишило значително конкурентоспособността им. Само 
че нещата не стоят така. Поне 913 от "късметлиите" и до днес киснат в т. нар. резервен списък 
с одобрени проекти. Причината е, че предвидените 25 млн. евро по процедурата стигнаха само 
за първите 241 компании, които са събрали, без да е напълно известно как, най-много точки.  
В хвалебствията се включи и премиерът Бойко Борисов. "Оборотите, на които работи 
министерството, са очевидно по-добри. Щом Любо Ганев е спечелил проект, вече съм спокоен. 
Щом на такава висота са стигнали резултатите, всичко ще е наред", отбеляза министър-
председателят по време на церемонията за връчването на договори за технологична 
модернизация на малки и средни предприятия през седмицата. Вярно, нещата наистина се 
подобриха през последните месеци, но пък волейболистът Любо Ганев да е критерият за това е 
малко нелепо. Той и преди да беше поискал пари, едва ли щеше да има проблем. Регистрите 
показват, че не една или две публични фигури са успели без проблем да вземат част от 
евросредствата по програма "Конкурентоспособност".  
Очевидно и занапред схемата ще остане същата - парите ще се усвояват по документи, а много 
фирми ще си стоят с празни ръце. Но както казва Борисов - "най-ниски данъци имаме - това е 
предостатъчно за бизнеса".  
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Резюме: Г-н Добрев, ще подпишем ли на 9 ноември споразумение с "Газпром" за газопровода 
"Южен поток"?  
 
Заглавие: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма: 
Посредниците в газовите договори отпадат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Г-н Добрев, ще подпишем ли на 9 ноември споразумение с "Газпром" за газопровода 
"Южен поток"?  
- Да, на 9 ноември ще вземем окончателно инвестиционно решение за "Южен поток". В 
началото на седмицата имах среща в Брюксел с еврокомисаря, отговарящ за енергетиката, 
Гюнтер Йотингер, и шестима ресорни министри в страни членки, през които ще минава трасето. 
Целта бе да хармонизираме действията за газопровода и всеки един от тях афишира тази 
позиция, която ние поддържаме от много време - че подкрепяме "Южен поток", защото е нова 
газова инфраструктура на територията на Европа. Но приоритет за всеки един от нас е Южният 
газов коридор, тъй като ще ни даде достъп до природен газ от Каспийския регион. Останалите 
държави са на различна степен на готовност за взимането на окончателното инвестиционно 
решение за проекта, Сърбия например вече взе такова. Интересното е, че и Гърция 
присъстваше на срещата. Тя също работи по развитието на "Южен поток", нищо че поне на този 
етап не се предвижда отклонение към тях. Но пък трасето все още не е на 100% окончателно 
уточнено. Комисар Йотингер заяви, че Европейската комисия не е против газопровода, с 
уговорката, че той ще ни донесе единствено по-голяма сигурност на доставките, а не реална 
диверсификация. Подчерта още, че трябва да се спазва европейското законодателство, както и 
че Европейската комисия се ангажира да участва в разговорите с Русия по този въпрос, каквото 
бе и нашето желание.  
Как точно ще участва Европейската комисия в тези разговори, след като от думите ви 
останахме с впечатлението, че всичко вече е уточнено и сме готови да подпишем другата 
седмица?  
- Появиха се спекулации, че "Газпром" бърза с окончателното инвестиционно решение, защото 
след 1 януари 2013-а няма да са същите правилата на Европейския съюз.  
Имате предвид третия енергиен либерализационен пакет?  
- Да, но вие знаете, че той е в сила от години, така че правилата днес ще са същите, както и 
през януари, март или юли месец догодина.  
Ще присъства ли на подписването на инвестиционното споразумение за "Южен поток" руският 
президент Владимир Путин?  
- Аз нямам такава информация - обикновено външното министерство организира такива 
посещения на високо ниво. Не съм запознат.  
А къде ще е самото подписване?  
- Или тук в София, или близо до Варна - в района на Провадия, където "Южен поток" ще се 
свърже с нашата транзитна газопреносна система.  
Предполагаме, че ще се позовете на търговската тайна, но все пак ще ви попитаме - договорен 
ли е вече размерът на транзитните такси и какъв е той?  
- Едно, че са търговска тайна, а и все още се изготвя икономическият модел. Мога обаче да ви 
уверя, че тези транзитни такси ще гарантират, че цялата тръба ще се изплати за срок от 15 
години. В акционерното споразумение между Българския енергиен холдинг и "Газпром", което 
бе подписано през 2010-а, пише, че двете фирми ще участват с 30% собствени средства, а 
останалите ще са привлечен капитал. Нас това ни притесняваше, защото става въпрос за 
значителна сума, която сега няма как да отделим. Затова искахме "Южен поток" да се 
финансира на проектен принцип и отлагахме нашето окончателно инвестиционно решение, 
докато не постигнем такова споразумение. Проектната компания ще търси външно 
финансиране.  
И то ще дойде пак от "Газпром" - нали така бяхте казали преди около месец?  
- Това не е определено на този етап - ще има процедура, по която да се търси финансираща 
институция, както ще се направи и за строителството, доставките... Която банка предложи най-
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добри условия, тя ще финансира проекта. Този кредит, който вземем, ще трябва да се връща. 
Това ще стане с транзитните такси, които ще получаваме още от първия ден и ще постъпват в 
дружеството "Южен поток - България". И според това какви ще са транзитните такси може да си 
изплатим заема по-рано, но не и по-късно от 15-ата година.  
Тоест руснаците са поели ангажимент, че ще напълнят тръбата с достатъчно количество газ, за 
да може тя да се изплати за не повече от 15 години?  
- Да.  
Не ви ли притеснява примерът със "Северен поток", където се оказа, че транзитираните 
количества от началото на експлоатацията му са далеч по-ниски от очакваните?  
- Имаме гаранции, записано е съвсем ясно, че тръбата трябва да се изплати за 15 години. Но 
дори и да допуснем, че няма достатъчно количества или нещо друго се случи - например по 
технически причини, разликата между този проект и АЕЦ "Белене" е, че "Южен поток" носи 
отговорност само за себе си и не повлича други части на българската енергетика.  
Транзитните такси за "Южен поток" по-високи или по-ниски ще са от тези, които получаваме по 
действащия сега договор с Русия?  
- Това отново е въпрос на икономическия модел - да знаем колко точно струва тръбата, за да се 
определи каква ще е транзитната такса и да се фиксира норма на възвръщаемост. Но в 
акционерното споразумение е записано, че ще запазим приходите от съществуващите 
газопроводи. Знаете, че има една 90-километрова отсечка от пункта Черна вода (бел. ред. - на 
руската граница) до началото на "Южен поток", която като загуба на приходи е необходимо да 
бъде компенсирана от останалия транзит.  
Така и така говорим за газ, докъде стигнаха преговорите с "Газпром" по новия договор за 
доставки на синьо гориво в страната от началото на следващата година?  
- Когато поехме ангажимент да имаме окончателно инвестиционно решение за "Южен поток" до 
15 ноември, се споразумяхме до тази дата да е изчистено и споразумението за доставките на 
синьо гориво за вътрешния пазар, който да влезе в сила от 1 януари.  
Какви ще са клаузите по него - бихте ли дали малко повече подробности?  
- Контрактът ще е за шест години и ще е с "Газпром експорт". Няма да има договор с 
"Винтерсхал" и "Овергаз" - посредниците отпадат. Цената също се надяваме да е по-добра, но 
още е рано да говорим за конкретни параметри.  
Как ще е рано - до 15-и остава една седмица?  
- Тогава всичко ще е ясно, но шестгодишният договор ни дава алтернативи. А най-важната за 
България е добивът от находищата в дълбоководната зона на Черно море. Всички данни 
показват, че имаме значителни количества газ в този регион. След проучвателната фаза ще са 
необходими още година-две, за да започне същинският добив. Да не забравяме, че и Южният 
газов коридор ще се развие до 2018-а...  
Изобщо обаче не е сигурно, че този коридор ще мине през България...  
- През юни догодина консорциумът, експлоатиращ азерското находище "Шах Дениз", трябва да 
вземе окончателното решение за маршрута, по който ще изнася синьото гориво към Европа - 
дали това ще е TAP (бел. ред. - трасето през Гърция, Албания и Италия) или "Набуко Запад". 
Но дори да бъде избран ТАР, което според мен е много малко вероятно предвид факта, че 
"Набуко" е в много по-напреднала фаза, ние ще имаме достъп до него. Това ще стане чрез 
интерконектора с Гърция, чиято първа копка ще направим през март 2013-а. Успяхме да убедим 
Европейската комисия и акционерите в "Набуко - Запад" да започнем първата фаза на Южния 
газов коридор, изграждайки отсечката от Мармара до Карнобат. На турска територия тя е част 
от проекта ТАNAP (бел.ред. - Трансанадолският газопровод), а на наша от "Набуко - Запад". 
Това може да стане още следващата година.  
Може или ще стане? Питаме ви, защото през последните години много обещания и декларации 
бяха давани за "Набуко", но все още няма нищо конкретно...  
- Аз съм оптимист, че ще започнем строителството през 2013-а. Съвсем скоро ще посетя 
Азербайджан, където ще водим разговори именно по този въпрос, а на 15 ноември ще се видим 
с турския ми колега Танер Йълдъз, за да обсъдим темата и с него. Целта е до края на годината 
да сме се обединили около това решение.  
Да поговорим за другия голям енергиен проект, който наследихте - АЕЦ "Белене". Имате ли 
вече повече информация кой стои зад частния инвеститор "Глобал Пауър Консорциум"?  
- Не сме получили някакви допълнителни данни. Аз бях поел ангажимент, когато се появи 
някакъв инвеститор за "Белене", да го представя в Народното събрание и затова отидохме 
заедно в ресорната комисия.  
Познавате ли собственика на "Риск инженеринг" Богомил Манчев? Срещали ли сте се с него?  
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- Виждал съм го най-малкото в парламента, когато представях инвеститорите. Но аз не 
поддържам контакт и не се срещам с фирмите, които имат интереси в енергетиката. 
Изключение правят големите международни компании като "Арева", "Уестингхаус" и т.н., когато 
поискат срещи чрез посланиците си.  
Според предшествениците ви Румен Овчаров и Петър Димитров "Белене" е един много изгоден 
за страната ни проект, а вие сте изгонили инвеститора - RWE...  
- Вижте, RWE изпратиха официално писмо, в което казаха, че се отказват по две причини - 
липсата на подписан окончателен договор и другата е, че не може да бъде осигурено 
финансиране за проекта...  
Това е старото писмо от 2009-а. А вие изпратихте ли им ново, както поиска премиерът 
Борисов?  
- Не, защото смятам, че те ще отговорят същото, което и тогава. Аз мисля, че техните причини 
да се откажат от АЕЦ "Белене" са достатъчно основателни. След като е имало инвеститор през 
2008-а, защо не бе подписано с него и да започне строителството?  
Добре, какво ще правим оттук нататък с този проект? Да предположим, че референдумът мине 
и повечето хора дадат положителен отговор. Ще правите ли тогава АЕЦ "Белене"?  
- Според мен това няма да промени факта, че държавата не може да си позволи този проект. Тя 
няма откъде да намери 20 млрд. лева. Затова още през март взехме решение да го спрем.  
Ще търсите ли тогава инвеститор отново?  
- Не бих искал да коментирам тази тема.  
Има ли вече насрочена дата за арбитража по взаимните финансови претенции с 
"Атомстройекспорт"?  
- Не мисля, че има. Нашите адвокати от "Уайт енд кейс" работят по тази тема. Според тях искът 
на руснаците за 1 млрд. евро е напълно необоснован.  
Политически натиск за подписването на "Южен поток" ли е този иск и изненадаха ли ви 
руснаците с него?  
- Съветът на нашите адвокати е да се въздържаме от коментари по тази тема, защото след 
като вече има заведени искове, те са тези, които си говорят с колегите им от руска страна.  
Съществува ли вариант да се споразумеете, преди да се стигне окончателно до съдебните 
процедури?  
- Имаше такава възможност, преди да бъде заведен искът. Преговорите вече се водят между 
юристите.  
И сега ще трябва вече да се "пляскаме"?  
- Не бих се изразил така, всичко е в ръцете на адвокатите...  
А руски реактор ли ще се използва за 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй"?  
- Такава е идеята. На площадката на АЕЦ "Козлодуй" трябва да се изгради хибриден проект с 
руския ядрен реактор за "Белене" с неядрена конвенционална част от друг доставчик. Тази 
площадка има редица предимства - изградени далекопроводи и цялата съпътстваща 
инфраструктура, което ще намали цената на проекта. Чуха се на няколко пъти теории, че това 
не е възможно, тъй като площадката е претоварена, но тази теза е от един анализ, правен 
преди години, когато са работили шестте блока на АЕЦ "Козлодуй". Сега там има само два.  
Когато подписвахте с американската компания "Уестингхаус" за извършването на 
предпроектното проучване, заявихте, че те имат в заданието си да разгледат и възможността 
за изграждане на изцяло нов реактор, различен от руския. Или бъркаме?  
- Заданието е да анализират възможността за строителство на хибриден проект и потенциала 
за нова площадка в АЕЦ "Козлодуй". Това по никакъв начин не предопределя каква ще е 
технологията или изпълнителя на неядрената част.  
Откакто сте министър на икономиката и енергетиката, сменихте голяма част от ръководството 
на АЕЦ "Козлодуй" и сложихте свои хора там. Визираме началника на политическия ви кабинет 
Марина Армутлиева, Калин Стануков, Любен Маринов и т.н. Защо?  
- Началникът на моя кабинет замени в борда на "Козлодуй" началника на кабинета на министър 
Трайков. В борда обикновено се вземат решенията за обществени поръчки и е важно те да 
бъдат прозрачни и да дават възможност на всяка компания да участва. Допреди четири-пет 
години всички процедури на АЕЦ "Козлодуй" са били договаряни директно, без обявление. 
Имало е определени компании и се е работило само с тях. Сега това се промени. За 
останалите назначения - аз съм дал възможност всеки от ръководителите да определя сам 
хората, с които ще работи, защото търся отговорност от тези, които съм назначил.  
Смятате ли, че има "октопод" в енергетиката?  
- Не. Когато има открити процедури с най-ниски цени, печели най-добрият. Това е най-силното 
оръжие срещу фирми, които имат нечисти интереси и помисли.  
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Ще се продава ли Българският енергиен холдинг на борсата?  
- Сега ще му определим кредитен рейтинг, а в началото на следващата година ще пуснем 
емисия облигации, от една страна, за да рефинансираме заема от 250 млн. евро за "Белене", 
отпуснат БНП от "Париба", а от друга, за да осигурим допълнителна ликвидност за 
предприятията, които са в холдинга.  
Какво се случва с "Химко", има ли интерес към предприятието, или ще се продава за скрап?  
- В момента назначеният синдик извършва инвентаризация на активите му, за да уточни 
наличното имущество. След като анализът бъде направен, много активно ще се търси 
възможност за продажба на предприятието със запазване на неговата дейност, а не за скрап. 
Засега няма сериозно заявен интерес, но бъдещето на "Химко" винаги е свързано с условията 
по газовите договори, защото това е основната суровина. Конкурентна цена на газа дава 
надежди за бъдещето на "Химко". Ще ви дам пример със САЩ, където вече има над 100 хил. 
сондажа за шистов газ и цената му е 70 долара (бел. ред. - за 1000 куб. м ). Съответно техните 
предприятия в химическата промишленост изживяват ренесанс. Не знам как българските 
торови заводи с цена на газа от близо 500 долара могат да се конкурират с останалите на 
пазара.  
Обещахте да ускорите приватизацията на "ВМЗ Сопот", където и през тази седмица имаше 
брожения. Какво се случва по тази тема?  
- Има подадени три оферти. Агенцията за приватизация скоро ще излезе със становище кои 
кандидати отговарят на изискванията на разписаната стратегия. До 29 ноември те ще трябва да 
подадат обвързващи оферти и отлаганото с години раздържавяване на предприятието е 
необходимо да се случи по най-бързия начин. Междувременно ние търсим възможности да 
осигурим допълнителни договори на ВМЗ за реализация на продукцията му, за да може да 
вземе аванс и да плати на служителите си. Близо сме до това решение и мисля, че страстите 
около ВМЗ ще се уталожат в следващите няколко дни.  
А уталожиха ли се те вече в ОЦК - Кърджали?  
- Имаме две групи инвеститори. Едната е закупила активите на предприятието. Другата група 
фирми, свързани с Първа инвестиционна банка, са взели сградите за цинковото производство и 
са поели ангажимент да възстановят дейността. Очакваме скоро да започнат инвестиции за 
модернизацията на цинковото производство и да се дадат още 50 години живот на завода. 
Успоредно текат и търговете за продажбата на активите, свързани с оловното производство, но 
по моя информация това ще е много трудно.  
Вярно ли е, че самият Валентин Захариев е участвал отново в търговете за ОЦК?  
- Негова компания е закупила една пречиствателна станция за около 2 млн. лева. Но аз говорих 
с новите собственици на активите, свързани с производството на цинк, и това няма да попречи 
на техните инвестиционни намерения. Строителството на нова пречиствателна станция ще 
струва под 2 млн. лв., а и тя ще е далеч по-съвременна.  
За да върви напред икономиката, не е достатъчна само финансова стабилност. Малките 
предприятия буквално умират в кризата. Какви мерки вземате, за да им помогнете?  
- Работим в три насоки. Едната от тях е оперативната програма "Конкурентоспособност". Аз 
виждам, че "БАНКЕРЪ" наблюдава внимателно тази тема и се радвам, че следите всяка наша 
крачка. Мисля, че там се случват добри неща. (бел. ред. - по-подробно по тази тема на стр. 29).  
Работим и по промените в Закона за насърчаване на инвестициите. Планираме да 
сертифицираме и проекти, които са в сферата на услугите, даваме възможност на 
инвеститорите клас А и Б да си възстановят направените осигуровки за период от две години, 
което предизвиква голям интерес в софтуерните и аутсорсинг компаниите. Това ще стимулира 
допълнително преките чуждестранни инвестиции, които през тази година нараснаха в 
сравнение с миналата. За периода януари-август 2011-а те бяха 513 млн. евро, а сега са 875 
млн. евро.  
Третата насока е облекчаване на административната тежест. Разработваме план с редица 
мерки, които ще спестят на бизнеса над 300 млн. лв. на година. Най-просто казано, променяме 
законодателството така, че да не изискваме от фирмите документи, които държавата може да 
си набави по служебен път. Електронното правителство трябва да заработи през март 
догодина с 5000 пилотни карти за използване на единния портал. Аз съм говорил с колегата 
Ивайло Московски и той пое ангажимент 4 хил. от тях да бъдат дадени на бизнеса, който най-
често работи с администрацията, за да им се пести време.  
***  
Делян Добрев е роден през 1978 г. в Хасково. През 2002-ра се дипломира като икономист в 
Wesleyan University, Мидълтаун, Кънектикът, САЩ. Притежава магистърска степен по маркетинг 
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от Университета за национално и световно стопанство, София. Специализирал е счетоводство 
и финанси в Лондонския университет по икономика и политически науки.  
Добрев е експерт по управление на европейски проекти, финансово и данъчно 
законодателство. Професионалната му кариера започва в консултантската компания KPMG в 
Торонто, Канада и "Нютон Финанс Мениджмънт Груп" - България. След завръщането си у нас 
работи в областната управа на Хасково и като ръководител проекти с европейско финансиране. 
До назначаването си за заместник-министър е народен представител, член на Комисията по 
бюджет и финанси и на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм в 
парламента.  
Делян Добрев е заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма от 18 май 2011-а 
до 21 март 2012 г., когато е избран за министър.  
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Дата: 03.11.2012  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Има интерес в област Добрич към кредитите по инициативата “Джереми" за малки и 
средни предприятия, съобщи представител на банка-партньор на организирана от Областния 
информационен център в Добрич среща с представители на бизнеса за представяне на 
възможностите за финансиране на малки и средни предприятия с евросредства. 
Представителите на банките коментираха, че интересът към този финансов продукт значително 
се е увеличил, след като се  
 
Заглавие: Малките фирми все повече търсят кредити по "Джереми"  
Подзаглавие:  
Автор: Дана РУСЕВА  
Текст: Има интерес в област Добрич към кредитите по инициативата “Джереми" за малки и 
средни предприятия, съобщи представител на банка-партньор на организирана от Областния 
информационен център в Добрич среща с представители на бизнеса за представяне на 
възможностите за финансиране на малки и средни предприятия с евросредства. 
Представителите на банките коментираха, че интересът към този финансов продукт значително 
се е увеличил, след като се  
открива и възможност да се отпускат не само на инвестиционни, но и на кредити за оборотни 
средства. 21 млн. евро са определени за стартиращ бизнес. Целта на инициативата е до края 
на 2015 г. финансиране по този начин да намерят 3000 български предприятия, посочиха 
експертите. Максималният размер на кредитите е 1,5 млн. евро, а срокът за изплащане е 10 
години. 5 банки в Добрич работят по тази програма. “Прокредит банк" има отпуснати 30 кредита 
по “Джереми-гаранционен фонд". И от други банки има отпуснати кредити.  
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Дата: 03.11.2012  
Източник: в. Труд  
Страница: 13  
Брой думи: 173  
 
 
Резюме: "Витавел" АД (с над 40-годишна история в производството на опаковки), "ВИП ПЛАСТ" 
ООД (производител на дограма от гр. Бургас) и фирма "Пласт-60" ЕООД (производител на 
полиетиленови изделие от гр. Асеновград) бяха одобрени за европейско финансиране на обща 
стойност над 5 000 000 лв.  
 
Заглавие: Още 5 млн. лв. европейско финансиране за български фирми по Оперативна 
програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Витавел" АД (с над 40-годишна история в производството на опаковки), "ВИП ПЛАСТ" 
ООД (производител на дограма от гр. Бургас) и фирма "Пласт-60" ЕООД (производител на 
полиетиленови изделие от гр. Асеновград) бяха одобрени за европейско финансиране на обща 
стойност над 5 000 000 лв.  
фирмите са одобрени благодарение на съдействието и работата на дирекция "Външни 
партньори, европрограми и кореспондентски отношения" на Fibank (Първа инвестиционна 
банка). Процедурата е по Оперативна програма "Конкурентоспособност" и е предназначена 
за "Технологична модернизация в малките и средните предприятия".  
Официалното сключване на договорите с фирмите се състоя на церемония в хотел Шератон, 
на която присъстваха министър-председателят Бойко Борисов и министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев.  
В момента програмата на фокус в дирекцията на Fibank е "Енергийната ефективност и зелена 
икономика" отново в рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност", по която се 
предоставя безвъзмездна помощ в размер на 150 млн. евро. При интерес можете да се 
свържете с експерти от дирекция "Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" на Fibank (Първа инвестиционна банка) на телефони: 02/800-23-00 или 02/800-23-
01 за безплатна първоначална консултация.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 01.11.2012  
Източник: в. Утро, Русе  
Страница: 2  
Брой думи: 289  
 
 
Резюме: Русенският кабелен оператор "Нетуоркс България" ще разшири и осъвремени 
мрежата си с помощта на европейско финансиране по оперативна програма 
"Конкурентоспособност", научи "Утро". Договорът бе подписан в София от управителя на 
дружеството Вмилиан Диков, като сертификатът бе връчен от министъра на икономиката Делян 
Добрев в присъствието на премиера Бойко Борисов.  
 
Заглавие: "Нетуоркс гради 10 Gb мрежа и пуска TOO HD канала  
Подзаглавие: Русенският оператор разширява и осъвременява мрежата си с проект по 
програма "Конкурентоспособност" за 3,166 милиона лева  
Автор: Петър ГЕЦОВ  
Текст: Русенският кабелен оператор "Нетуоркс България" ще разшири и осъвремени мрежата 
си с помощта на европейско финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност", 
научи "Утро". Договорът бе подписан в София от управителя на дружеството Вмилиан Диков, 
като сертификатът бе връчен от министъра на икономиката Делян Добрев в присъствието на 
премиера Бойко Борисов.  
Проектът по процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" е на 
стойност 3 166 000 лв., от които 1 836 000 лв. са безвъзмездна помощ. Срокът !а изпълнието му 
е 12 месеца. Финансирането ще се използва  
за разширяване на дейността на фирмата и стъпване на нови пазари предимно в 
Северозападна България. В тази част от страната "Нетуоркс България" вече предлага услугите 
си в Монтана, но до края на годината и първото тримесечие на 2013 г. ще бъдат обхванати още 
Козлодуй, Берковица и Вършец. До 15 ноември компанията ще стъпи и в Силистра.  
"Проектът предвижда и закупуване на хардуер и мрежови устройства от последно поколение с 
уникални енергоефективни показатели. Мрежовото оборудване, което е изцяло комплектовано 
с 10 Gb интерфейси, ще позволи осигуряването на 10 Gb капацитет за всяка сграда, което е 5 
пъти повече от това, което даваме в момента. Смея да твърдя, че никой няма такова нещо, да 
не говорим, че всички сега се борят да стигнат 1 Gb, което ние направихме преди две години. 
Такава инфраструктура изпреварва много това, което в момента могат да осигурят като скорост 
(капацитет) интернет сървърите, но в тази област всичко се развива много бързо", заяви 
Емилиан Диков.  
Предвижда се и инвестиция за ъпгрейд на ТВ услугата, както и пускането на допълнителни HD 
канали до немалката бройка от 100.  
В проекта е включено и изграждането на обществена wi-fi мрежа в Монтана. Тази в  
Русе ще бъде достъпна за всички чрез закупуване на карти.  
01.10.2012  
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Дата: 02.11.2012  
Източник: в. Нов живот, Кърджали  
Страница: 4  
Брой думи: 138  
 
 
Резюме: Крумовградчани проявиха голям интерес към организираната от Областния 
информационен център среща. Както е известно, екипът на инфоцентъра в Кърджали 
организира изнесени приемни дни във всички седем общини на областта.  
 
Заглавие: Крумовградчани ще търсят работа чрез европрограми  
Подзаглавие:  
Автор: Мехмед МЕХМЕД  
Текст: Крумовградчани проявиха голям интерес към организираната от Областния 
информационен център среща. Както е известно, екипът на инфоцентъра в Кърджали 
организира изнесени приемни дни във всички седем общини на областта.  
Крумовградските младежи се запознаха с програмите за квалификация и заетост. От 
инфоцентъра обобщиха, че изискванията са младите хора да бъдат на възраст до 29 години и 
регистрирани в Бюрото по труда.  
Европейските проекти дават възможност на младежи без стаж по специалността да стажуват за 
срок от 6 месеца при работодател в реалния сектор, стана ясно още.  
Въпроси имаше и за реализирането на оперативната програма "Конкурентоспособност". По 
нея могат да кандидатстват всички физически и юридически лица, като финансовата помощ за 
проектното им предложение е в размер от 30 до 50%.  
Досега изнесени срещи на Областния информационен център бяха проведени в Кирково и 
Ардино. Предстоят и в останалите четири общини.  
02.11.2012  
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 02.11.2012  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2012/11/02/news12327705.html  
Брой думи: 362  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира за БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Експерт: Икономиката расте, защото на хората им писна да чакат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира за БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски. Този налог обаче отваря вратата към промени в 
данъчната система и показва, че тези промени могат да се правят прибързано и без дебат в 
обществото, посочи експертът. Според него тази промяна трябваше да се направи след 
внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика. По думите му плоският данък работи много добре, както за 
фирмите така при подоходното облагане.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
От организацията прогнозираха ръстът да е над 1%, а догодина - 1.5%.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
Прохаски.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но не се виждат идеи за реформи, е мнението на Прохаски. Положително 
в проекта е решението за компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и 
увеличаване на доходите за някои професии, заяви той.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете, а това са 14 милиарда лева. В тази насока се полагат 
сериозни усилия, макар че оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни 
проблеми, свързани най-вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни 
предприятия, посочват експертите на ЦИР.  
 

http://banks.dir.bg/2012/11/02/news12327705.html
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2012/11/02/danyk-depozit-otvaria-vrati-za-promeni-v-
danychnata-sistema.172045,2  
Брой думи: 420  
 
 
Резюме: Това ще е удар върху легалния бизнес, смята шефът на ЦИР  
Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната система, но при 
високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще бъде удар върху 
легалния бизнес. Това коментира за БТА директорът на Центъра за икономическо развитие 
Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Данък "Депозит" отваря врати за промени в данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това ще е удар върху легалния бизнес, смята шефът на ЦИР  
Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната система, но при 
високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще бъде удар върху 
легалния бизнес. Това коментира за БТА директорът на Центъра за икономическо развитие 
Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в  
страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има  
промяна в данъчната политика. По думите му плоският данък работи много добре, както за 
фирмите така при подоходното облагане.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат  
бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
Прохаски.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на Центъра за икономическо развитие Георги Прохаски.  
Положително в проекта е решението за компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо 
инфлацията и  
увеличаване на доходите за някои професии, заяви той. Надявам се през следващата година 
бюджетът за 2014 година да бъде много по-реформистки, подчерта обаче Прохаски.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете, а това са 14 милиарда лева. В тази насока се полагат 
сериозни усилия, макар че оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни 
проблеми, свързани най-вече със слабото им управление  
от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://www.dnes.bg/business/2012/11/02/danyk-depozit-otvaria-vrati-za-promeni-v-danychnata-sistema.172045,2
http://www.dnes.bg/business/2012/11/02/danyk-depozit-otvaria-vrati-za-promeni-v-danychnata-sistema.172045,2
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67059  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
 
Заглавие: Прохаски: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в 
данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
експертът.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на ЦИР. Положително в проекта е решението за 
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Прохаски изрази надежда през следващата година бюджетът за 
2014 година да бъде много по-реформистки.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67059
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67055  
Брой думи: 408  
 
 
Резюме: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
 
Заглавие: Страната ни трябвало да има публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор: Надя Хамдан  
Текст: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
Според екоминистъра Нона Караджова обаче обезвреждането на опасните отпадъци е 
ангажимент на фирмите, които ги генерират.  
Бизнесът трябва да се организира, така че да си управлява опасните отпадъци, както го прави и 
в момента, каза още Нона Караджова: „В страната има няколко големи предприятия, 
производствени, които имат собствени опасни отпадъци и в определени случаи приемат и на 
други предприятия, но не са малко и случаите, в които тези отпадъци се изнасят в инсталации в 
Европа. Оттам нататък е решение на бизнеса да се обедини и да изгради такива съоръжения".  
В почти всички случаи опасните отпадъци са производствени и държавата няма ангажимент 
към тях, обясни още тя. Това е вярно, но не всички, които произвеждат опасни отпадъци са в 
състояние да ги управляват. Това каза в отговор Джордж Кремлис: „Много опасни отпадъци се 
произвеждат от обществени организации. И тогава вече отговорностите се размиват и е много 
трудно да се определи кой е замърсителят. Да се разчита само на частния сектор да се справи 
и да управлява опасните отпадъци е доста трудно".  
Много малка част от промишлените отпадъци са опасни, но е възможно да се получи опасна 
утайка при преработване във воднопречиствателните станции, при която се отделят тежки 
метали, каза още Кремлис. По думите му малките производители на опасни отпадъци едва ли 
ще могат да правят предприятия за управлението им и те ще се изкушат да ги изнасят или да 
се справят с тях незаконно.  
Обсъжда се в следващия програмен период бизнесът да се ползва от облекчени заеми от 
оперативната програма за изграждането на такива инсталации. Това отговори Нона 
Караджова: „Това, което също обмисляме, е дали да не предложим такъв вид мярка да се 
заложи в Оперативна програма „Конкурентоспособност" на българската икономика, тъй като 
тя е изцяло насочена към бизнеса".  
Има подходяща схема в следващия програмен период, която може да подпомага малките и 
средните предприятия в областта, каза още Кремлис. Той допълни, че европейските фондове 
могат да се ползват поне като първоначален капитал за подобни предприятия, които 
евентуално да привлекат и частни банки като съинвеститори в подобни проекти.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67055
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12328629  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Прохаски: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в 
данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
експертът.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на ЦИР. Положително в проекта е решението за 
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Прохаски изрази надежда през следващата година бюджетът за 
2014 година да бъде много по-реформистки.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма “Конкурентоспособност“ има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12328629
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12328669  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Прохаски: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в 
данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
експертът.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на ЦИР. Положително в проекта е решението за 
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Прохаски изрази надежда през следващата година бюджетът за 
2014 година да бъде много по-реформистки.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма “Конкурентоспособност“ има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12328669
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12327843  
Брой думи: 408  
 
 
Резюме: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда“ на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
 
Заглавие: Страната ни трябвало да има публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда“ на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
Според екоминистъра Нона Караджова обаче обезвреждането на опасните отпадъци е 
ангажимент на фирмите, които ги генерират.  
Бизнесът трябва да се организира, така че да си управлява опасните отпадъци, както го прави и 
в момента, каза още Нона Караджова: „В страната има няколко големи предприятия, 
производствени, които имат собствени опасни отпадъци и в определени случаи приемат и на 
други предприятия, но не са малко и случаите, в които тези отпадъци се изнасят в инсталации в 
Европа. Оттам нататък е решение на бизнеса да се обедини и да изгради такива съоръжения“.  
В почти всички случаи опасните отпадъци са производствени и държавата няма ангажимент 
към тях, обясни още тя. Това е вярно, но не всички, които произвеждат опасни отпадъци са в 
състояние да ги управляват. Това каза в отговор Джордж Кремлис: „Много опасни отпадъци се 
произвеждат от обществени организации. И тогава вече отговорностите се размиват и е много 
трудно да се определи кой е замърсителят. Да се разчита само на частния сектор да се справи 
и да управлява опасните отпадъци е доста трудно“.  
Много малка част от промишлените отпадъци са опасни, но е възможно да се получи опасна 
утайка при преработване във воднопречиствателните станции, при която се отделят тежки 
метали, каза още Кремлис. По думите му малките производители на опасни отпадъци едва ли 
ще могат да правят предприятия за управлението им и те ще се изкушат да ги изнасят или да 
се справят с тях незаконно.  
Обсъжда се в следващия програмен период бизнесът да се ползва от облекчени заеми от 
оперативната програма за изграждането на такива инсталации. Това отговори Нона 
Караджова: „Това, което също обмисляме, е дали да не предложим такъв вид мярка да се 
заложи в Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на българската икономика, тъй като 
тя е изцяло насочена към бизнеса“.  
Има подходяща схема в следващия програмен период, която може да подпомага малките и 
средните предприятия в областта, каза още Кремлис. Той допълни, че европейските фондове 
могат да се ползват поне като първоначален капитал за подобни предприятия, които 
евентуално да привлекат и частни банки като съинвеститори в подобни проекти.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12327843
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12327855  
Брой думи: 409  
 
 
Резюме: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда“ на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
 
Заглавие: Страната ни трябвало да има публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда“ на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
Според екоминистъра Нона Караджова обаче обезвреждането на опасните отпадъци е 
ангажимент на фирмите, които ги генерират.  
Бизнесът трябва да се организира, така че да си управлява опасните отпадъци, както го прави и 
в момента, каза още Нона Караджова: „В страната има няколко големи предприятия, 
производствени, които имат собствени опасни отпадъци и в определени случаи приемат и на 
други предприятия, но не са малко и случаите, в които тези отпадъци се изнасят в инсталации в 
Европа. Оттам нататък е решение на бизнеса да се обедини и да изгради такива съоръжения“.  
В почти всички случаи опасните отпадъци са производствени и държавата няма ангажимент 
към тях, обясни още тя. Това е вярно, но не всички, които произвеждат опасни отпадъци са в 
състояние да ги управляват. Това каза в отговор Джордж Кремлис: „Много опасни отпадъци се 
произвеждат от обществени организации. И тогава вече отговорностите се размиват и е много 
трудно да се определи кой е замърсителят. Да се разчита само на частния сектор да се справи 
и да управлява опасните отпадъци е доста трудно“.  
Много малка част от промишлените отпадъци са опасни, но е възможно да се получи опасна 
утайка при преработване във воднопречиствателните станции, при която се отделят тежки 
метали, каза още Кремлис. По думите му малките производители на опасни отпадъци едва ли 
ще могат да правят предприятия за управлението им и те ще се изкушат да ги изнасят или да 
се справят с тях незаконно.  
Обсъжда се в следващия програмен период бизнесът да се ползва от облекчени заеми от 
оперативната програма за изграждането на такива инсталации. Това отговори Нона 
Караджова: „Това, което също обмисляме, е дали да не предложим такъв вид мярка да се 
заложи в Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на българската икономика, тъй като 
тя е изцяло насочена към бизнеса“.  
Има подходяща схема в следващия програмен период, която може да подпомага малките и 
средните предприятия в областта, каза още Кремлис. Той допълни, че европейските фондове 
могат да се ползват поне като първоначален капитал за подобни предприятия, които 
евентуално да привлекат и частни банки като съинвеститори в подобни проекти.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12327855
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/84307/%C4%E0%ED%FA%EA+%EB%E8%F5%E2%E0+%EE%F2
%E2%E0%F0%FF+%E2%F0%E0%F2%E0%F2%E0+%EA%FA%EC+%E4%E0%ED%FA%F7%ED%
E8+%EF%F0%EE%EC%E5%ED%E8  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Данък лихва отваря вратата към данъчни промени  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
експертът.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на ЦИР. Положително в проекта е решението за 
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Прохаски изрази надежда през следващата година бюджетът за 
2014 година да бъде много по-реформистки.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/84307/%C4%E0%ED%FA%EA+%EB%E8%F5%E2%E0+%EE%F2%E2%E0%F0%FF+%E2%F0%E0%F2%E0%F2%E0+%EA%FA%EC+%E4%E0%ED%FA%F7%ED%E8+%EF%F0%EE%EC%E5%ED%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/84307/%C4%E0%ED%FA%EA+%EB%E8%F5%E2%E0+%EE%F2%E2%E0%F0%FF+%E2%F0%E0%F2%E0%F2%E0+%EA%FA%EC+%E4%E0%ED%FA%F7%ED%E8+%EF%F0%EE%EC%E5%ED%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/84307/%C4%E0%ED%FA%EA+%EB%E8%F5%E2%E0+%EE%F2%E2%E0%F0%FF+%E2%F0%E0%F2%E0%F2%E0+%EA%FA%EC+%E4%E0%ED%FA%F7%ED%E8+%EF%F0%EE%EC%E5%ED%E8
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.moitepari.bg  
Връзка: 
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/oblaganeto%20na%20depozi~64bce0e591d3
4065abb36677b4795145/  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Облагането на депозитите отваря вратата към промени в данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките. Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма 
да има промяна в данъчната политика.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той. 
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
експертът.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на ЦИР. Положително в проекта е решението за 
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Прохаски изрази надежда през следващата година бюджетът за 
2014 година да бъде много по-реформистки.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/oblaganeto%20na%20depozi~64bce0e591d34065abb36677b4795145/
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/oblaganeto%20na%20depozi~64bce0e591d34065abb36677b4795145/
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=620426  
Брой думи: 95  
 
 
Резюме: Благоевград. Има голям интерес от жителите на Благоевград към схемите по 
Оперативна програма „Конкурентноспособност”. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин Юлиян 
Стойчков –главен експерт в Главна дирекция „ Европейски фондове за конкурентноспособност”.  
 
Заглавие: Юлиян Стойчков: Има голям интерес от страна на благоевградчани към ОП 
„Конкурентноспособност”  
Подзаглавие:  
Автор: Лора КАЛЧЕВА  
Текст: Благоевград. Има голям интерес от жителите на Благоевград към схемите по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Това каза за Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин Юлиян 
Стойчков –главен експерт в Главна дирекция „ Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
Офисът в Благоевград се посещава от представители на малки и средни предприятия , като 
най-често задаваните въпроси са свързани със същността на Оперативната програма, какви 
дейности са допустими и лимита на разходите. Днес в Благоевград експертите от Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурите за 
„Енергийна ефективност и зелена икономика„ .Крайният срок за подаване на проектните 
предложения е 31.10.2013 г.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=620426
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=3D02-11-
2012&news_filters[created_on][to  
Брой думи: 412  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия  
сектор в страната, промяна в данъчната политика ще бъде удар върху легалния бизнес.  
 
Заглавие: Георги Прохаски: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към 
промени в данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор: Христо Воденов, БТА  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира за БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски. Лихвите по депозитите са сравнително високи и 
данъкът няма да намали интереса на хората към спестяването в банки, няма да окаже и 
съществено значение върху икономическата активност в страната, смята Прохаски. Този налог 
обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени могат да се 
правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази промяна 
трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на банките. 
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има  
промяна в данъчната политика. По думите му плоският данък работи много добре, както за 
фирмите така при подоходното облагане. Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се  
увеличи и БВП за 2012 година с над един процент, идва от реализиране на дълго отлагани 
разходи и от увеличението на пътуванията, отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че 
няма смисъл да отлагат такива разходи или пътувания, защото не виждат бързо подобряване 
на икономическата ситуация, добави той. Поскъпването на основни хранителни стоки през тази 
есен няма да свие потреблението, смята Прохаски. Проектът за държавен бюджет за 2013 
година е съставен консервативно, с буфери срещу възможни проблеми, но в него няма 
сериозен програмен подход и не се виждат идеи за реформи, е мнението на директора на 
Центъра за икономическо развитие Георги Прохаски. Положително в проекта е решението за  
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Надявам се през следващата година бюджетът за 2014 година да 
бъде много по-реформистки, подчерта обаче Прохаски. От Центъра за икономическо развитие 
смятат, че степента на усвояване на парите от европейските фондове е добра и оказва 
съществено значение за бизнеса във време на несигурна външна среда. По данни на 
анализаторите на центъра вече са договорени около 80 процента от парите от еврофондовете, 
а това са 14 милиарда лева. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР. За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите 
позиции за Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
/Христо Воденов/  
 
/АМ/  
 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=02-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=02-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=02-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=02-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5255491#commentsBlock  
Брой думи: 429  
 
 
Резюме: Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на 
хората към спестяването в банки, смята директорът на ЦИР Георги Прохаски  
 
Заглавие: Данък лихви отварял вратата към промени в данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на 
хората към спестяването в банки, смята директорът на ЦИР Георги Прохаски  
Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната система, но при 
високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще бъде удар върху 
легалния бизнес, коментира пред БТА директорът на Центъра за икономическо развитие Георги 
Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система  
и показва, че тези промени могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи 
експертът.  
Според него тази промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне 
на хората и на банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика. По думите му плоският данък работи много добре, както за 
фирмите така при подоходното облагане.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 г.  
с над един процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на 
пътуванията, отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива 
разходи или пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, 
добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
Прохаски.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 г. е съставен консервативно, с буфери срещу възможни 
проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за реформи, е 
мнението на директора на Центъра за икономическо развитие.  
Положително в проекта е решението за  
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията  
и увеличаване на доходите за някои професии, заяви той. Надявам се през следващата година 
бюджетът за 2014 г. да бъде много по-реформистки, подчерта обаче Прохаски.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда.  
По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80% от парите от 
еврофондовете, а това са 14 млрд. лв.  
В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че оперативната програма 
"Конкурентоспособност" има сериозни проблеми, свързани най-вече със слабото им 
управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5255491#commentsBlock
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.plovdiv24.com  
Връзка: http://news.plovdiv24.bg/392164.html  
Брой думи: 341  
 
 
Резюме: Безработни младежи потърсиха информация за възможностите за започване на 
редовна работа в частния и публичния сектор. Те бяха насочени за кандидатстване по схеми 
"Подкрепа за заетост", "Ново начало - от образование към заетост" и други към Дирекция "Бюро 
по труда", финансирани по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Това стана 
по време на информационния ден "ДА създаване заедно", организиран и проведен от Областен 
информационен център - Пловдив при добър интерес в Стамболийски днес.  
 
Заглавие: Безработни от Стамболийски търсят работа на информационен ден на ОИЦ-
Пловдив  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Безработни младежи потърсиха информация за възможностите за започване на редовна 
работа в частния и публичния сектор. Те бяха насочени за кандидатстване по схеми "Подкрепа 
за заетост", "Ново начало - от образование към заетост" и други към Дирекция "Бюро по труда", 
финансирани по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Това стана по време 
на информационния ден "ДА създаване заедно", организиран и проведен от Областен 
информационен център - Пловдив при добър интерес в Стамболийски днес.  
Близо 46 млн. лева ще бъдат инвестирани в община Стамболийски по общо 6 проекта, 
финансирани със средства от оперативните програми. С най-голяма стойност - над 41 млн. лв., 
е проектът за канализацията и пречиствателната станция на отпадъчни води в региона, който е 
по оперативна програма "Околна среда". Над 2 млн. лв. пък е проектът "Интегриран проект за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 
територията на община Стамболийски", който е по оперативна програма "Регионално развитие" 
и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Това бе подчертано по време 
на работния семинар, с който започна информационният ден в града.  
Водещи теми на информационното събитие в Стамболийски бяха приоритетите на Кохезионна 
политика на ЕС и оперативните програми в България за периода 2014 - 2020 година, както и 10-
годишната стратегия "Европа 2020". Дадена бе информация за отворени и предстоящи 
процедури за кандидатстване с проектни предложения, финансирани от оперативните 
програми, актуални и предстоящи мерки по Програмата за развитие на селските райони.  
Акцентът беше поставен върху отворената схема "Енергийна ефективност и зелена икономика", 
финансирана от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007 - 2013". На форума бяха представени и добри практики от 
реализирани проекти, финансирани по оперативните програми.  
В края на събитието експертите от ОИЦ проведоха индивидуални срещи със заинтересовани 
граждани, представители на професионалното образование и бизнеса.  
Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра 
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Пловдив работи в рамките на проект № 
BG161РО002-3.3.02-00021-С0001.  
 

http://news.plovdiv24.bg/392164.html
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=988239  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Прохаски: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в 
данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
експертът.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на ЦИР. Положително в проекта е решението за 
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Прохаски изрази надежда през следващата година бюджетът за 
2014 година да бъде много по-реформистки.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=988239
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=988185  
Брой думи: 408  
 
 
Резюме: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
 
Заглавие: Страната ни трябвало да има публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
Според екоминистъра Нона Караджова обаче обезвреждането на опасните отпадъци е 
ангажимент на фирмите, които ги генерират.  
Бизнесът трябва да се организира, така че да си управлява опасните отпадъци, както го прави и 
в момента, каза още Нона Караджова: „В страната има няколко големи предприятия, 
производствени, които имат собствени опасни отпадъци и в определени случаи приемат и на 
други предприятия, но не са малко и случаите, в които тези отпадъци се изнасят в инсталации в 
Европа. Оттам нататък е решение на бизнеса да се обедини и да изгради такива съоръжения".  
В почти всички случаи опасните отпадъци са производствени и държавата няма ангажимент 
към тях, обясни още тя. Това е вярно, но не всички, които произвеждат опасни отпадъци са в 
състояние да ги управляват. Това каза в отговор Джордж Кремлис: „Много опасни отпадъци се 
произвеждат от обществени организации. И тогава вече отговорностите се размиват и е много 
трудно да се определи кой е замърсителят. Да се разчита само на частния сектор да се справи 
и да управлява опасните отпадъци е доста трудно".  
Много малка част от промишлените отпадъци са опасни, но е възможно да се получи опасна 
утайка при преработване във воднопречиствателните станции, при която се отделят тежки 
метали, каза още Кремлис. По думите му малките производители на опасни отпадъци едва ли 
ще могат да правят предприятия за управлението им и те ще се изкушат да ги изнасят или да 
се справят с тях незаконно.  
Обсъжда се в следващия програмен период бизнесът да се ползва от облекчени заеми от 
оперативната програма за изграждането на такива инсталации. Това отговори Нона 
Караджова: „Това, което също обмисляме, е дали да не предложим такъв вид мярка да се 
заложи в Оперативна програма „Конкурентоспособност" на българската икономика, тъй като 
тя е изцяло насочена към бизнеса".  
Има подходяща схема в следващия програмен период, която може да подпомага малките и 
средните предприятия в областта, каза още Кремлис. Той допълни, че европейските фондове 
могат да се ползват поне като първоначален капитал за подобни предприятия, които 
евентуално да привлекат и частни банки като съинвеститори в подобни проекти.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=988185
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=588709  
Брой думи: 411  
 
 
Резюме: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
 
Заглавие: Страната ни трябвало да има публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
Според екоминистъра Нона Караджова обаче обезвреждането на опасните отпадъци е 
ангажимент на фирмите, които ги генерират.  
Бизнесът трябва да се организира, така че да си управлява опасните отпадъци, както го прави и 
в момента, каза още Нона Караджова: „В страната има няколко големи предприятия, 
производствени, които имат собствени опасни отпадъци и в определени случаи приемат и на 
други предприятия, но не са малко и случаите, в които тези отпадъци се изнасят в инсталации в 
Европа. Оттам нататък е решение на бизнеса да се обедини и да изгради такива съоръжения".  
В почти всички случаи опасните отпадъци са производствени и държавата няма ангажимент 
към тях, обясни още тя. Това е вярно, но не всички, които произвеждат опасни отпадъци са в 
състояние да ги управляват. Това каза в отговор Джордж Кремлис: „Много опасни отпадъци се 
произвеждат от обществени организации. И тогава вече отговорностите се размиват и е много 
трудно да се определи кой е замърсителят. Да се разчита само на частния сектор да се справи 
и да управлява опасните отпадъци е доста трудно".  
Много малка част от промишлените отпадъци са опасни, но е възможно да се получи опасна 
утайка при преработване във воднопречиствателните станции, при която се отделят тежки 
метали, каза още Кремлис. По думите му малките производители на опасни отпадъци едва ли 
ще могат да правят предприятия за управлението им и те ще се изкушат да ги изнасят или да 
се справят с тях незаконно.  
Обсъжда се в следващия програмен период бизнесът да се ползва от облекчени заеми от 
оперативната програма за изграждането на такива инсталации. Това отговори Нона 
Караджова: „Това, което също обмисляме, е дали да не предложим такъв вид мярка да се 
заложи в Оперативна програма „Конкурентоспособност" на българската икономика, тъй като 
тя е изцяло насочена към бизнеса".  
Има подходяща схема в следващия програмен период, която може да подпомага малките и 
средните предприятия в областта, каза още Кремлис. Той допълни, че европейските фондове 
могат да се ползват поне като първоначален капитал за подобни предприятия, които 
евентуално да привлекат и частни банки като съинвеститори в подобни проекти. /Дарик радио  
Днес+  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=588709
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/9381  
Брой думи: 381  
 
 
Резюме: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
 
Заглавие: Прохаски: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в 
данъчната система  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Облагането на лихвите по депозитите отваря вратата към промени в данъчната 
система, но при високото ниво на сивия сектор в страната, промяна в данъчната политика ще 
бъде удар върху легалния бизнес. Това коментира пред БТА директорът на Центъра за 
икономическо развитие Георги Прохаски.  
Лихвите по депозитите са сравнително високи и данъкът няма да намали интереса на хората 
към спестяването в банки, няма да окаже и съществено значение върху икономическата 
активност в страната, смята Прохаски.  
Този налог обаче отваря вратата към промени в данъчната система и показва, че тези промени 
могат да се правят прибързано и без дебат в обществото, посочи експертът. Според него тази 
промяна трябваше да се направи след внимателно обсъждане и подготвяне на хората и на 
банките.  
Директорът на ЦИР изрази надежда, че след парламентарните избори догодина няма да има 
промяна в данъчната политика.  
Ръстът във вътрешното потребление, с който ще се увеличи и БВП за 2012 година с над един 
процент, идва от реализиране на дълго отлагани разходи и от увеличението на пътуванията, 
отбеляза Прохаски. Явно хората са решили, че няма смисъл да отлагат такива разходи или 
пътувания, защото не виждат бързо подобряване на икономическата ситуация, добави той.  
Поскъпването на основни хранителни стоки през тази есен няма да свие потреблението, смята 
експертът.  
Проектът за държавен бюджет за 2013 година е съставен консервативно, с буфери срещу 
възможни проблеми, но в него няма сериозен програмен подход и не се виждат идеи за 
реформи, е мнението на директора на ЦИР. Положително в проекта е решението за 
компенсиране на доходите на пенсионерите спрямо инфлацията и увеличаване на доходите за 
някои професии, заяви той. Прохаски изрази надежда през следващата година бюджетът за 
2014 година да бъде много по-реформистки.  
От Центъра за икономическо развитие смятат, че степента на усвояване на парите от 
европейските фондове е добра и оказва съществено значение за бизнеса във време на 
несигурна външна среда. По данни на анализаторите на центъра вече са договорени около 80 
процента от парите от еврофондовете. В тази насока се полагат сериозни усилия, макар че 
оперативната програма "Конкурентоспособност" има сериозни проблеми, свързани най-
вече със слабото им управление от Агенцията за малки и средни предприятия, посочват 
експертите на ЦИР.  
За следващия програмен период на ЕС е важно България да защити своите позиции за 
Кохезионната политика на Евросъюза, която е предмет на дебати в ЕК, подчертават 
икономистите на ЦИР.  
 

http://www.tax.bg/bg/news/view/9381
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/9383  
Брой думи: 408  
 
 
Резюме: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
 
Заглавие: Страната ни трябвало да има публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България трябва да има една или две публични инсталации за обработка на опасни 
отпадъци, както е в други европейски страни. Това каза Джордж Кремлис от главна дирекция 
„Околна среда" на Европейската комисия по време на семинар за управление на отпадъците в 
Правец. Той обясни, че тези инсталации могат да се изградят и със съфинансиране от ЕС и 
дори могат да се ползват модерни технологии, така че инсталациите да произвеждат 
електричество или строителни материали.  
Според екоминистъра Нона Караджова обаче обезвреждането на опасните отпадъци е 
ангажимент на фирмите, които ги генерират.  
Бизнесът трябва да се организира, така че да си управлява опасните отпадъци, както го прави и 
в момента, каза още Нона Караджова: „В страната има няколко големи предприятия, 
производствени, които имат собствени опасни отпадъци и в определени случаи приемат и на 
други предприятия, но не са малко и случаите, в които тези отпадъци се изнасят в инсталации в 
Европа. Оттам нататък е решение на бизнеса да се обедини и да изгради такива съоръжения".  
В почти всички случаи опасните отпадъци са производствени и държавата няма ангажимент 
към тях, обясни още тя. Това е вярно, но не всички, които произвеждат опасни отпадъци са в 
състояние да ги управляват. Това каза в отговор Джордж Кремлис: „Много опасни отпадъци се 
произвеждат от обществени организации. И тогава вече отговорностите се размиват и е много 
трудно да се определи кой е замърсителят. Да се разчита само на частния сектор да се справи 
и да управлява опасните отпадъци е доста трудно".  
Много малка част от промишлените отпадъци са опасни, но е възможно да се получи опасна 
утайка при преработване във воднопречиствателните станции, при която се отделят тежки 
метали, каза още Кремлис. По думите му малките производители на опасни отпадъци едва ли 
ще могат да правят предприятия за управлението им и те ще се изкушат да ги изнасят или да 
се справят с тях незаконно.  
Обсъжда се в следващия програмен период бизнесът да се ползва от облекчени заеми от 
оперативната програма за изграждането на такива инсталации. Това отговори Нона 
Караджова: „Това, което също обмисляме, е дали да не предложим такъв вид мярка да се 
заложи в Оперативна програма „Конкурентоспособност" на българската икономика, тъй като 
тя е изцяло насочена към бизнеса".  
Има подходяща схема в следващия програмен период, която може да подпомага малките и 
средните предприятия в областта, каза още Кремлис. Той допълни, че европейските фондове 
могат да се ползват поне като първоначален капитал за подобни предприятия, които 
евентуално да привлекат и частни банки като съинвеститори в подобни проекти.  
 

http://www.tax.bg/bg/news/view/9383
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: http://computerworld.bg/41905_net1_navleze_v_lyulin_i_nadezhda  
Брой думи: 182  
 
 
Резюме: като по-конкретно към мрежата на телекома ще се добавят комплексите Люлин, 
Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и Толстой. Компанията е открила два нови офиса в жк Надежда, 
както и един в жк Люлин. По този начин мрежата на НЕТ1 вече покрива 54 софийски квартала, 
твърдят от телекома.  
 
Заглавие: НЕТ1 навлезе в Люлин и Надежда  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: като по-конкретно към мрежата на телекома ще се добавят комплексите Люлин, 
Надежда 1, 2, 3 и 4, Свобода и Толстой. Компанията е открила два нови офиса в жк Надежда, 
както и един в жк Люлин. По този начин мрежата на НЕТ1 вече покрива 54 софийски квартала, 
твърдят от телекома. Общият брой домакинства в кварталите Надежда, Свобода и Толстой е 
16 000, а към момента са покрити 50% от тях, като плановете на компанията са да обхване 
100% до април 2013 г. В Люлин общият брой на домакинствата е 40 750, като НЕТ 1 планира да 
осигури покритие в Люлин 8 и 9 от около 70%, а в Люлин 5 и 6 – 50%. Очаква се всички 
микрорайони в Люлин да бъдат изцяло покрити от НЕТ1 до декември 2012 г., добавят от 
компанията. „Скоростта на интернет услугата в цялата мрежа е до 65 Mbps”, твърдят още от 
телекома. И в двата комплекса НЕТ1 изгражда собствена инфраструктура, включително оптика 
до сградата (FTTb) и използване на най-новите технологии за управление на трафика. 
Компанията е спечелила проект за финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ за 
разширяване на своята инфраструктура.  
 

http://computerworld.bg/41905_net1_navleze_v_lyulin_i_nadezhda
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=2&Issue=1010&Article=470152  
Брой думи: 762  
 
 
Резюме: Не се срещам с фирмите, които имат интереси в енергетиката  
На 9 ноември ще подпишем за "Южен поток"  
 
Заглавие: Посредниците в газовите договори отпадат  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Не се срещам с фирмите, които имат интереси в енергетиката  
На 9 ноември ще подпишем за "Южен поток"  
Ще обявим процедура за финансиране на нашия участък от газопровода  
Началникът на моя кабинет замени в борда на АЕЦ "Козлодуй" началника на кабинета на 
министър Трайков  
Радвам се, че "БАНКЕРЪ" следи всяка наша крачка по "Конкурентоспособност"  
Облекчаването на административната тежест ще спести по 300 млн. лв. на бизнеса годишно  
Г-н Добрев, ще подпишем ли на 9 ноември споразумение с "Газпром" за газопровода "Южен 
поток"? 
- Да, на 9 ноември ще вземем окончателно инвестиционно решение за "Южен поток". В 
началото на седмицата имах среща в Брюксел с еврокомисаря, отговарящ за енергетиката, 
Гюнтер Йотингер, и шестима ресорни министри в страни членки, през които ще минава трасето. 
Целта бе да хармонизираме действията за газопровода и всеки един от тях афишира тази 
позиция, която ние поддържаме от много време - че подкрепяме "Южен поток", защото е нова 
газова инфраструктура на територията на Европа. Но приоритет за всеки един от нас е Южният 
газов коридор, тъй като ще ни даде достъп до природен газ от Каспийския регион. Останалите 
държави са на различна степен на готовност за взимането на окончателното инвестиционно 
решение за проекта, Сърбия например вече взе такова. Интересното е, че и Гърция 
присъстваше на срещата. Тя също работи по развитието на "Южен поток", нищо че поне на този 
етап не се предвижда отклонение към тях. Но пък трасето все още не е на 100% окончателно 
уточнено. Комисар Йотингер заяви, че Европейската комисия не е против газопровода, с 
уговорката, че той ще ни донесе единствено по-голяма сигурност на доставките, а не реална 
диверсификация. Подчерта още, че трябва да се спазва европейското законодателство, както и 
че Европейската комисия се ангажира да участва в разговорите с Русия по този въпрос, каквото 
бе и нашето желание. 
Как точно ще участва Европейската комисия в тези разговори, след като от думите ви 
останахме с впечатлението, че всичко вече е уточнено и сме готови да подпишем другата 
седмица? 
- Появиха се спекулации, че "Газпром" бърза с окончателното инвестиционно решение, защото 
след 1 януари 2013-а няма да са същите правилата на Европейския съюз. 
Имате предвид третия енергиен либерализационен пакет? 
- Да, но вие знаете, че той е в сила от години, така че правилата днес ще са същите, както и 
през януари, март или юли месец догодина. 
Ще присъства ли на подписването на инвестиционното споразумение за "Южен поток" руският 
президент Владимир Путин? 
- Аз нямам такава информация - обикновено външното министерство организира такива 
посещения на високо ниво. Не съм запознат. 
А къде ще е самото подписване? 
- Или тук в София, или близо до Варна - в района на Провадия, където "Южен поток" ще се 
свърже с нашата транзитна газопреносна система. 
Предполагаме, че ще се позовете на търговската тайна, но все пак ще ви попитаме - договорен 
ли е вече размерът на транзитните такси и какъв е той? 
- Едно, че са търговска тайна, а и все още се изготвя икономическият модел. Мога обаче да ви 
уверя, че тези транзитни такси ще гарантират, че цялата тръба ще се изплати за срок от 15 
години. В акционерното споразумение между Българския енергиен холдинг и "Газпром", което 
бе подписано през 2010-а, пише, че двете фирми ще участват с 30% собствени средства, а 
останалите ще са привлечен капитал. Нас това ни притесняваше, защото става въпрос за 
значителна сума, която сега няма как да отделим. Затова искахме "Южен поток" да се 

http://www.banker.bg/?Channel=2&Issue=1010&Article=470152
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финансира на проектен принцип и отлагахме нашето окончателно инвестиционно решение, 
докато не постигнем такова споразумение. Проектната компания ще търси външно 
финансиране. 
И то ще дойде пак от "Газпром" - нали така бяхте казали преди около месец? 
- Това не е определено на този етап - ще има процедура, по която да се търси финансираща 
институция, както ще се направи и за строителството, доставките... Която банка предложи най-
добри условия, тя ще финансира проекта. Този кредит, който вземем, ще трябва да се връща. 
Това ще стане с транзитните такси, които ще получаваме още от първия ден и ще постъпват в 
дружеството "Южен поток - България". И според това какви ще са транзитните такси може да си 
изплатим заема по-рано, но не и по-късно от 15-ата година. 
 
Тоест руснаците са поели ангажимент, че ще напълнят тръбата с достатъчно количество газ, за 
да може тя да се изплати за не повече от 15 години? 
- Да. 
Не ви ли притеснява примерът със "Северен поток", където се оказа, че транзитираните 
количества от началото на експлоатацията му са далеч по-ниски от очакваните? 
- Имаме гаранции, записано е съвсем ясно, че тръбата трябва да се изплати за 15 години. Но 
дори и да допуснем, че няма..
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Дата: 02.11.2012  
Източник: www.monitor.bg  
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=360569  
Брой думи: 228  
 
 
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.  
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. Т  
 
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.  
 

http://www.monitor.bg/article?id=360569


 

 

52 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/0

3
/2

0
1
2

 

Дата: 02.11.2012  
Източник: www.politika.bg  
Връзка: http://www.politika.bg/article?id=29378  
Брой думи: 335  
 
 
Резюме: Екатерина Титова Министърът на икономиката Делян Добрев и премиерът Бойко 
Борисов връчиха 85 договора за технологична модернизация на малките и средните 
предприятия.  
 
Заглавие: 50 млн. лв. европари получи бизнеса за 6 месеца  
Подзаглавие: Договорените пари по ОП „Конкурентоспособност” са 4 пъти повече  
Автор: КАМЕН ПАРУШЕВ  
Текст: Екатерина Титова Министърът на икономиката Делян Добрев и премиерът Бойко 
Борисов връчиха 85 договора за технологична модернизация на малките и средните 
предприятия.  
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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