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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
6.11.2012 г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 0 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 36 

 вестници, от които: 4 

 - национални 4 

 - регионални 0 

 периодични издания 2 

 интернет издания и блогове 30 

Общо за деня 37 

 

  



 

 

6 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/6

/2
0

1
2

 

Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 05.11.2012  
Източник: БНР  
Предаване: 12+3  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 7  
Брой думи: 581  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за информационната кампания „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” в Плевен по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Приключи втората информационна кампания на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”. 
Основната й цел беше, знаете, да насърчи малките и средните предприятия за ефективни 
енергийни решения. Последните срещи на представителите на бизнеса експертите на 
министерството проведоха в градовете Русе, Видин, Плевен и Благоевград. Какво научиха в 
Плевен, репортаж на кореспондентката ни Цецка Николова.  
Организаторите на информационната среща признаха, че дискусията в Плевен е преминала 
при много голям интерес. Затова и определеното предварително време от 3 часа не достигна. 
Пред участниците Велина Попова, експерт от ГД Европейски фондове за конкурентоспособност 
към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разясни...  
Велина Попова: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” обхваща в себе си 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и кредитна линия от страна на 
ЕВБР. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в рамките на ОП 
Конкурентоспособност. Общият бюджет е 150 млн. евро. Отделно 150 млн. евро е и кредитната 
линия на ЕБВР. По програмата могат да кандидатстват малки и средни предприятия и микро 
включително. Те трябва да са юридически лица, да са регистрирани съгласно Търговския закон 
или Закона за кооперациите.  
Представителите на бизнеса питаха какви проекти са допустими за финансиране. Интересуваха 
се за стъпките, по които трябва да се подготви документацията за кандидатстване. Но най-
важен беше въпросът за размерите на безвъзмездната финансова помощ, която може да бъде 
получена.  
 
Текст: Тема: Репортаж за информационната кампания „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” в Плевен по ОП Конкурентоспособност  
 
Водещ: Приключи втората информационна кампания на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”. 
Основната й цел беше, знаете, да насърчи малките и средните предприятия за ефективни 
енергийни решения. Последните срещи на представителите на бизнеса експертите на 
министерството проведоха в градовете Русе, Видин, Плевен и Благоевград. Какво научиха в 
Плевен, репортаж на кореспондентката ни Цецка Николова.  
Организаторите на информационната среща признаха, че дискусията в Плевен е преминала 
при много голям интерес. Затова и определеното предварително време от 3 часа не достигна. 
Пред участниците Велина Попова, експерт от ГД Европейски фондове за конкурентоспособност 
към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разясни...  
Велина Попова: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” обхваща в себе си 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и кредитна линия от страна на 
ЕВБР. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в рамките на ОП 
Конкурентоспособност. Общият бюджет е 150 млн. евро. Отделно 150 млн. евро е и 
кредитната линия на ЕБВР. По програмата могат да кандидатстват малки и средни 
предприятия и микро включително. Те трябва да са юридически лица, да са регистрирани 
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.  
Представителите на бизнеса питаха какви проекти са допустими за финансиране. Интересуваха 
се за стъпките, по които трябва да се подготви документацията за кандидатстване. Но най-
важен беше въпросът за размерите на безвъзмездната финансова помощ, която може да бъде 
получена.  
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Велина Попова: Максималният процент на безвъзмездна помощ от общодопустимите разходи 
по проекта е 50%. Като в зависимост двата вида проекти – дали е технологичният подход, това 
са инвестиции само от списъка на допустимите категории материали и оборудване, или 
проектът включва и други инвестиции и е направен енергиен одит, се започва от 30 или 40% 
безвъзмездна помощ. Има няколко условия, при които могат да бъдат добавени по 10% бонус 
към основния, така че да се стигне максималният 50%.  
И още нещо много важно научиха участниците. Максималната безвъзмездна помощ, която 
може да бъде получена от бенефициентите по програмата е 2 млн. лв., а минимален праг 
няма. За да получат безвъзмездна финансова помощ по програмата „Енергийна ефективност и 
зелена икономика”, бенефициентите трябва да представят потвърждение от банка, че 
разполагат с минимум 80% от средствата за проекта. Документът се издава от една от шестте 
банки-партньори по програмата. Тук логично идва въпросът – предизвикателство за бизнеса ли 
е програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”.  
Бизнесмен: Ние сме започнали подготовка на едно проектно предложение. Имахме конкретни 
въпроси по отношение на обосновката, съставянето на проектното предложение. Точно с тази 
схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”.  
Репортер: Вече ще кандидатствате?  
Бизнесмен: Да, определено. Ние се подготвяме за това. необходимо ни е време да обмислим 
всичко, да го подготвим качество и финансиране.  
Репортер: Вашата фирма за какво е?  
Бизнесмен: Производство на метални изделия.  
Бизнесмен: Като цяло е полезен семинарът за хора, които не са идвали. Има много полезни 
неща, които може да се научат.  
Репортер: Имате ли ориентация? Ще кандидатствате ли?  
Бизнесмен: Не, в момента не.  
Репортер: Обмисляте още?  
Бизнесмен: Да.  
Репортер: Каква фирма имате?  
Бизнесмен: Строителна. Занимава се и с енергийна ефективност.  
Бизнесмен: Полезно беше да чуя процедурите, които са по избор на доставчик. Конкретно за 
мен това беше интересно.  
Репортер: Тази програма „Конкурентоспособност” интересува ли ви?  
Бизнесмен: Да.  
Бизнесмен: Възможността да се кандидатства за инвестиция, която ще се финансира с 
безвъзмездна помощ ще бъде основно във връзка с енергийната ефективност, което 
определено е европейска, пък и световна директива – да се развива в тази насока икономиката 
и индустрията.  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 06.11.2012  
Източник: в. Класа  
Страница: 2  
Брой думи: 136  
 
 
Резюме: Фирма "Алкомет" (Шумен) реализира инвестиция на обща стойност 15 млн. евро. 
Компанията е бенефициент по оперативна програма (ОП) "Конкурентоспособност" - процедура 
"Инвестиции в зелена индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3.8 млн. 
лв. Това стана ясно при официалното откриване на новата мощност в шуменския завод.  
 
Заглавие: Европроекти: "Алкомет"с нова инвестиция за 15 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Фирма "Алкомет" (Шумен) реализира инвестиция на обща стойност 15 млн. евро. 
Компанията е бенефициент по оперативна програма (ОП) "Конкурентоспособност" - 
процедура "Инвестиции в зелена индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 
3.8 млн. лв. Това стана ясно при официалното откриване на новата мощност в шуменския 
завод.  
Премиерът Бойко Борисов отбеляза в приветствието си по време на откриването, че "когато се 
създава същинската икономика, когато се създават работни места, когато се произвежда и 
когато се изнася, това са инвестиции, които са много полезни за държавата". Той пожела на 
металурзите в предприятието, които днес имат професионален празник, новата инвестиция да 
доведе до увеличение на средната им работна заплата, която в момента е 1000 лева.  
С новия си проект "Алкомет" АД, ще съкрати енергийните си разходи с 30%. Това пък заяви 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  
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Дата: 06.11.2012  
Източник: в. Монитор  
Страница: 4  
Брой думи: 329  
 
 
Резюме: Кметовете да внимават с процедурите, с качеството и с начина, по който се 
изразходват европейските пари. Това предупреди вчера премиерът Бойко Борисов във 
Смядово, където бе за откриването на реконструирани и рехабилитирани площи в града. Той бе 
придружен от земеделския министър Мирослав Найденов.  
 
Заглавие: Кметовете да внимават с харчовете на европарите  
Подзаглавие: Турският посланик иска консулство в Шумен  
Автор: Красимир Крумов, Мариана Тодорова  
Текст: Кметовете да внимават с процедурите, с качеството и с начина, по който се изразходват 
европейските пари. Това предупреди вчера премиерът Бойко Борисов във Смядово, където бе 
за откриването на реконструирани и рехабилитирани площи в града. Той бе придружен от 
земеделския министър Мирослав Найденов.  
"България е една от държавите в ЕС, които в момента нямат нито една спряна оперативна 
програма и е важно да продължи така и занапред", заяви премиерът. Като положителен пример 
той даде преустройството на централния градски площад и изграждането на Водното огледало 
в Смядово. "Мисля, че ако се огледаме, освен това, което ние сме направили за тази една 
година, не мога да видя какво е направено през последните 20 г. Опитвам се - освен това, което 
сме направили ние - площада и читалището, не виждам друго", каза още Борисов. Заедно с 
кметицата Иванка Петрова той преряза лентата на обновения център с водно огледало и 
ремонтирано градско читалище. Рехабилитацията на центъра е по проект за развитие на 
селските региони и е на обща стойност 1 млн. лв.  
По-късно премиерът Борисов, министърът на икономиката Делян Добрев, кметът на Шумен 
Красимир Костов и турският посланик Исмаил Арамаз прерязаха лентата на нова поточна 
линия за 15 млн. евро в алуминиевия комбинат "Алкомет" в Шумен. Добрев пресметна, че от 
1999 г. досега производството на завода е увеличено 20 пъти. Той обясни още, че по ОП 
"Конкурентоспособност" заводът ще получи 4 млн. евро за енергийна ефективност Това ще 
доведе до съкращаване на разходите с 30 на сто.  
Турският посланик у нас Исмаил Арамаз пък се възползва от присъствието на българския 
премиер и поиска три неща, които щели да бъдат отправени като молба и към Росен 
Плевнелиев по време на визитата му в Анкара на 27 и 28 ноември. Турската страна искала 
разкриването на генерално консулство в Шумен, улеснен визов режим и премахване на 
визовите пречки пред бизнеса си. Освен това южната ни съседка ще настоява за изграждането 
на магистрала от Шумен до Ямбол, която ще помогне за привличането на повече инвестиции от 
Турция.  
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Дата: 06.11.2012  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 9  
Брой думи: 35  
 
 
Резюме: С 30% по-малко разходи за енергия ще има шуменското предприятие "Алкомет" след 
успешно изпълнен проект по ОП "Конкурентоспособност". Модернизираната инсталация беше 
открита от премиера Бойко Борисов, икономическия министър Делян Добрев и социалния 
министър Тотю Младенов  
 
Заглавие: Текст под снимка  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С 30% по-малко разходи за енергия ще има шуменското предприятие "Алкомет" след 
успешно изпълнен проект по ОП "Конкурентоспособност". Модернизираната инсталация беше 
открита от премиера Бойко Борисов, икономическия министър Делян Добрев и социалния 
министър Тотю Младенов  
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Дата: 06.11.2012  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 19  
Брой думи: 140  
 
 
Резюме: Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет" - Шумен, получи безвъзмездно 3.8 
млн. лв. по оперативна програма "Конкурентоспособност" и процедурата "Инвестиции в зелена 
индустрия", съобщиха от икономическото министерство. Компанията ще използва средствата 
за финансиране на проект на стойност 15 млн. евро, с който ще намали енергийните си разходи 
с 30%. Това стана ясно при откриването на нови производствени мощности в завода вчера, на 
което присъстваха премиерът Бойко Борисов, икономическият министър Делян Добрев и 
социалният Тотю Младенов. Очаква се в началото на 2013 г. компанията да увеличи 
капацитета на производствата, а оттам и годишния си оборот до 200 млн. евро. Министър 
Добрев заяви, че "Алкомет" е най-големият доставчик на европейския пазар на потребителско 
фолио с пазарен дял от 20%. Миналата година "Алкомет" АД получи сертификат за инвестиция 
клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
 
Заглавие: "Алкомет" инвестира 15 млн. евро в енергийна ефективност  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет" - Шумен, получи безвъзмездно 3.8 
млн. лв. по оперативна програма "Конкурентоспособност" и процедурата "Инвестиции в 
зелена индустрия", съобщиха от икономическото министерство. Компанията ще използва 
средствата за финансиране на проект на стойност 15 млн. евро, с който ще намали 
енергийните си разходи с 30%. Това стана ясно при откриването на нови производствени 
мощности в завода вчера, на което присъстваха премиерът Бойко Борисов, икономическият 
министър Делян Добрев и социалният Тотю Младенов. Очаква се в началото на 2013 г. 
компанията да увеличи капацитета на производствата, а оттам и годишния си оборот до 200 
млн. евро. Министър Добрев заяви, че "Алкомет" е най-големият доставчик на европейския 
пазар на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. Миналата година "Алкомет" АД получи 
сертификат за инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и 
фолиев стан.  
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Регионални печатни медии  
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
 
Дата: 06.11.2012  
Източник: сп.Икономика  
Страница: 70,71,72  
Брой думи: 1735  
 
 
Резюме: За Христо Нейчев няма невъзможни неща, макар той да е само на 32.  
В момента е директор "Бизнес развитие" В "Телерик", а В свободното си Време Води 
корпоративни тренинги и обучителни семинари по маркетинг и продажби. За да не е в конфликт 
на интереси, не работи с други IT компании.  
В САЩ е бил маркетинг директор на Essilor, световен лидер в оптичната индустрия. По онова 
време неговият девиз бил да помага на света да вижда по-добре. Това не е метафора, тъй като 
според световната статистика над 50% от хората на земята имат проблеми със зрението, 
затова съветвал клиентите да си сложат правилните очила. Днес учи компаниите да се 
фокусират върху важните неща, да виждат по-добре и сами да се справят с проблемите.  
Може би Америка го е научила да работи много? "В интерес на истината в България работя 
много повече", уверява той. Това се оказало изненадващо и за самия него, тъй като очаквал 
животът тук да Върви по-спокойно и времето да тече по-бавно. Христо Нейчев се завърнал в 
България, защото обича предизвикателствата. Но първо си поставил няколко цели: да намери 
добра професионална реализация, която не се измерва само с постигнат доход; да има свой 
принос в сферата, в която работи; да изгради добър баланс между кариера и личен живот.  
 
Заглавие: Трите кита на Христо Нейчев  
Подзаглавие: Възможно ли е ga сбъднеш американската си мечта В Америка, а после да се 
върнеш, за да осъществиш българската в България? Лудост ли е да се занимаваш с маркетинг 
и продажби, а да откриеш школа за латиноамерикански танци зад океана 
Автор: Татяна Явашева  
Текст: За Христо Нейчев няма невъзможни неща, макар той да е само на 32.  
В момента е директор "Бизнес развитие" В "Телерик", а В свободното си Време Води 
корпоративни тренинги и обучителни семинари по маркетинг и продажби. За да не е в конфликт 
на интереси, не работи с други IT компании.  
В САЩ е бил маркетинг директор на Essilor, световен лидер в оптичната индустрия. По онова 
време неговият девиз бил да помага на света да вижда по-добре. Това не е метафора, тъй като 
според световната статистика над 50% от хората на земята имат проблеми със зрението, 
затова съветвал клиентите да си сложат правилните очила. Днес учи компаниите да се 
фокусират върху важните неща, да виждат по-добре и сами да се справят с проблемите.  
Може би Америка го е научила да работи много? "В интерес на истината в България работя 
много повече", уверява той. Това се оказало изненадващо и за самия него, тъй като очаквал 
животът тук да Върви по-спокойно и времето да тече по-бавно. Христо Нейчев се завърнал в 
България, защото обича предизвикателствата. Но първо си поставил няколко цели: да намери 
добра професионална реализация, която не се измерва само с постигнат доход; да има свой 
принос в сферата, в която работи; да изгради добър баланс между кариера и личен живот.  
Искрено и лично  
Христо е израснал в Търговище. Завършва специалността финанси в Икономическият 
университет във Варна и веднага намира подходяща позиция в банка, но работата му се 
видяла твърде еднообразна и не след дълго напуснал. Още като студент натрупал опит в 
сферата на търговията и не било трудно да убеди "Хенкел", че е подходящ за регионален 
търговски мениджър за Североизточна България. Не минава много време и "Шел" му поверява 
управлението на продажбата на горива и горивни карти в източната половина на страната. В 
един момент Христо Нейчев решава, че е време за магистратура и си казва, че тя трябва да е 
сред най-добрите в света. Избира МВА програма в САЩ, приемат го, но откъде да намери 42 
хил. долара за годишна такса?  
Тегли заем, след като родителите му залагат семейното жилище като гаранция. Имат му пълно 
доверие, че ще съумее да се справи и те няма да загубят своя покрив над главата. Шансът е на 
негова страна, тъй като взема кредита през 2007-а в пика на цените на недвижимите имоти. 
Но... парите стигат само за таксата за първата година. След това Washington University, в който 
учи, става негов гарант и той получава втори заем в САЩ.  
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Христо редовно обслужва и двата кредита. Добрата новина е, че В България вече е постигнал 
по-Високо качество и удовлетвореност от живота, отколкото в САЩ, тъй като е съумял да 
намери работа, която е подходяща за неговата квалификация и темперамент. А после да 
открие и други възможности, които да му носят професионална и финансова удовлетвореност.  
Отмести препъникамъка  
Продажби, маркетинг и бизнес развитие са трите сфери, в които Христо Нейчев плува в свои 
води, тъй като в тях той има осмислен личен опит. По негово определение бизнес развитието е 
функцията, която свързва маркетинга и продажбите в общата им цел да развият дейността и да 
увеличат финансовите резултати. Често обаче тези два отдела враждуват или се борят за 
превъзходство, което е сигурен препъникамък за всяка компания. Стремежът му е 
противоречията да бъдат изгладени и всички в организацията да се фокусират в общата цел. 
Стилът му на обучение е с практическа насоченост, като едва 30% от информацията е 
свързана с теоретични постановки и полезен опит от цял свят, а останалите 70% от времето 
той посвещава на това какво може да се направи още от утре на базата на това познание. Дава 
много практически примери и провокира всеки, който е на негово обучение, да търси конкретни 
решения за своята работа.  
Във високите технологии всичко се случва много бързо и три години са като 30. В момента 
България има шанс да се превърне в значимо място за инвестиции, тук се насочват пари no 
JEREMIE, има много хора с идеи и силен ентусиазъм. Това като магнит привлича 
предприемачи и инвеститори, въпросът е да се влезе в хубавия омагьосан цикъл, в който 
България става страната на IT чудесата. София има перспективи да стане бизнес център на 
Балканите заради ниските данъци, вече няма препятствие големи пазари да се обслужват и 
оттук. Независимо дали си в България, в Германия или САЩ, всеки пазар е още един пазар и 
никоя друга територия не бива да бъде пренебрегвана.  
Бърз растеж  
В момента най-голяма доходност носи рисковата инвестиция в стартиращ бизнес. Рискът и 
доходността вървят ръка за ръка, обяснява Христо. Софтуерните компании са апетитни за 
вложения, тъй като има възможност за бързото им разрастване. Ако имаш ресторант и искаш 
да направа верига ресторанти, това става бавно. Ако обаче в IT сектора разработиш продукт, 
който да срещне огромен пазарен интерес, бизнесът бързо ще се развие. Рисковите 
инвеститори знаят, че девет от десетте компании, на които заложат, може да пропаднат, но 
дори една да успее, тя ще им Върне парите за всички останали.  
Христо Нейчев има планове един ден да се превърне в бизнес ангел, но едва след като 
направи първия милион, преди това не си струва риска. Той е убеден, че България е 
подходящо място за стартиране на бизнес, стига дейността да не се простира само в границите 
на страната, тъй като пазарът тук е твърде малък. Глобализацията е факт, в света има две 
суперсили - САЩ и "Съединените европейски щати". Българите не просто са част от 
Евросъюза, но те вече са граждани на света и това сваля преградите за дейност отвъд 
пределите на страната. Заради възможностите, които дава глобалната мрежа, дори не е нужно 
физически да си ситуиран на мястото, където имаш делови отношения.  
Следващият балон  
IT индустрията бележи разцвет, но има Вероятност да е следващият балон, смята Христо. 
Икономиката функционира с определена цикличност и е неизбежно да се раздуват балони, тъй 
като не е измислен съвършеният модел, който да предпазва икономиките от крах. Сривът на 
финансовите пазари през 2008-а не е програмиран от зъл гений, така че едни да оберат 
каймака в определен момент, а за други да остане цялата горчилка. Просто някои успяват да се 
възползват от несъвършенствата на системата, а други страдат от това.  
IT индустрията се разбива динамично и за балон е рано да се говори, тъй като ръстът е 
подплатен със създаване на стойност. Проблемите идват, когато растежът стане само 
финансов и няма реална стойност зад него. Прогнозата на Христо Нейчев не трябва да 
обезкуражава инвеститорите да се насочват към тази сфера, защото нейно е бъдещето. Светът 
започна да осъзнава, че се ползват доста стари технологии. В много фирми софтуерът е над 
10-годишен и Всъщност над 90% от средствата, които се дават за IT, отиват, за да се държат 
живи старите технологии, и не повече от 10% се насочват към иновации. Ренесансът на 
софтуерната индустрия започна В последните няколко години, когато социалните мрежи 
набраха сила и смартфоните станаха хит на пазара, обяснява амбициозният българин. Според 
него след срива на бизнеса с недвижими имоти парите Все по-агресивно се насочват към 
Високите технологии, след като IT индустрията години наред беше пренебрегвана. Така след 10 
години може да очакваме и този ентусиазъм да завърши с поредното спукване на балон, 
предупреждава той. В момента двете горещи теми са социални и мобилни технологии и ако те 
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се свържат в едно, става още по-атрактивно като инвестиция, но и това не бива да се 
надценява. Всъщност вече е проблем, че повечето инвеститори днес нямат смелост да залагат 
извън тези две сфери.  
Гориво за бизнес  
И в кризата има компании, които покоряват нови върхове. Най-често това са онези, които 
съумяват да решат проблем на крайния клиент, да му създадат някакво удобство и да направят 
живота му по-лесен. Но има и фирми, които процъфтяват най-вече заради успешния си 
маркетинг. Някои трупат милиарди, макар и да продават вредни за човешкото здраве продукти, 
тъй като рекламата успява да докосне поколения наред. Ключов момент за просперитета на 
всеки бизнес е компаниите да създават стойност за потребителя. Това обаче е необходимо, но 
не и достатъчно условие, тъй като има много фирми, които предлагат наистина добри продукти, 
но не намират верния подход към клиентите и отпадат от играта. Същевременно има 
множество примери, когато лош продукт се радва на свръхпродажби заради факта, че екипите 
за маркетинг и продажби са на много Високо ниво, но свърши ли тяхното "гориво", бизнесът 
залязва. Има дори стоки, за които клиентите нямат съмнение, че не са полезни за тяхното 
здраве, но тъй като са вкусни и създават приятни усещания, те продължават да се радват на 
популярност.  
Рекламни вълшебства  
Проблем на много от съвременните IT продукти е, че те създават стойност за клиента, той е 
доволен от продукта, но... компанията трудно намира начин да монетаризира тези плюсове. 
Гугъл съумява да прави добри пари от реклама, Фейсбук обаче все още няма успешна политика 
на монетаризация и дори няма яснота как да се Възползва от тези над 1 млрд. души, които са В 
социалната мрежа. Христо не се отказва от своя лична "спекулация" по Въпроса: "Фейсбук се 
радва на "моето" Внимание и има обилна информация за мен. Ще се възползвам, ако те ми 
предложат стойностна за мен реклама, вместо да ми натрапват неща, които въобще не ме 
интересуват. Но те знаят ли, че в момента си търся компютър,  
телевизор или удобни обувки? Може и да знаят, защото дори след като изляза от социалната 
мрежа, част от нейния софтуер остава активен и следи какви страници посещавам. И ако вляза 
в сайт и кликна върху "телевизор", те вече имат информация и следващия път, когато съм 
онлайн в социалната мрежа, те биха могли да ми предложат изгодни сделки в моя град и да ми 
спестят лутането и сравняването на цени и оферти. В момента системата не работи така, те 
просто предлагат реклами на търговци, които са си платили."  
От Фейсбук се очаква да направи иновация в рекламния бизнес, тъй като компанията е в 
уникалната позиция, която никой друг в света няма. Близо 90% от информацията за даден 
потребител не се предоставя пряко в профила, а системата сама я събира. Всеки намира 
стойност в 1-2% от рекламата, която достига до него и е въпрос на иновация да започне до 
всеки потребител да достига информация, към която той е чувствителен. Явно не е 
невъзможно, щом специалистите от Гугъл са намерили такава технология, която при търсене 
дава валидни резултати...  
Христо Нейчев е готов да разсъждава на глас над всеки казус, свързан с маркетинг, продажби и 
бизнес развитие, и това е част от неговата стратегия на успеха. Той се е уверил, че 
комуникацията е важен момент във всяка дейност. Именно комуникативността е ключ и към 
неговата бляскава кариера.  
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Дата: 06.11.2012  
Източник: сп.Икономика  
Страница: 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46  
Брой думи: 6249  
 
 
Резюме: Тази година "Мистър и Мисис Икономика" ще раздаде награди в 9 категории  
 
Заглавие: 45 в спор за Оскарите на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Тази година "Мистър и Мисис Икономика" ще раздаде награди в 9 категории  
45 мениджъри и собственици на компании влизат в надпревара за Оскарите на бизнеса. Тази 
година списание "Икономика" ще раздаде наградите "Мистър и Мисис Икономика 2012" в 9 
категории:  
МИСТЪР ИКОНОМИКА  
МИСИС ИКОНОМИКА  
за принос в развитието на ИНДУСТРИЯТА  
за принос в развитието на ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
за принос в развитието на МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС  
за принос в развитието на ТУРИЗМА за принос в развитието на БАНКОВИЯ СЕКТОР  
за принос в развитието на НЕБАНКОВИЯ ФИНАНСОВ СЕКТОР  
за принос В развитието на ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Претендентите бяха избрани след определяне на критерии и предложения от страна на 
специално сформиран Комитет по номинациите, в който членуват независими експерти. 
Нашите гаранти за прозрачни номинации са:  
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ, изпълнителен директор на ФК "Логос-ТМ" АД  
МИЛЕН БЪЗИНСКИ. частен съдебен изпълнител  
ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ, председател на БАЛИП  
ЕМИЛ АТАНАСОВ, изпълнителен директор на "НУРТС България"  
СТЕФАН НЕНОВ, управляващ партньор в Мур Стивънс България - Одит ООД  
Сега предстои жури от 33-ма експерти в икономиката и финансите да определи победителя във 
всяка от категориите с тайно гласуване.  
Прозрачността на вота ще бъде гарантирана от одитора на конкурса "Одит Консулт МД" ЕООД, 
които ще получат и преброят анкетните карти на журито. Вотът ще бъде заверен и 
протоколиран от нотариална кантора "Росица Рашева".  
Тържествената церемония по награждаването на победителите ще се състои на 28 ноември от 
19.00 часа в Националния исторически музей в София и ще се излъчва по Българската 
национална телевизия.  
Отново ще бъде спазена 20-годишната традиция всеки от призьорите да получи статуетката 
"Рибарят и златната рибка" на Ставри Калинов, превърнала се в символ на конкурса.  
Ето и участниците в надпреварата тази година:  
***  
Категория МИСТЪР ИКОНОМИКА 2012  
Васил Кънев, вицепрезидент на търговски регион Източна Европа за "Идеал Стандарт 
интернешънъл" и изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на "Идеал 
Стандарт-Видима" АД  
Роден е на 11 юли 1947 а. в Севлиево. Кариерата му започва през 1972 г . когато постъпва на 
работа в предприятието "Стоян Бъчваров". Преди това прекарва 18 месеца в казармата, след 
като през 1970 г. се дипломира като инженер от Техническия университет в София, тогава 
ВМЕИ "Ленин". Години наред Васил Кънев е ръководител на базата за развитие в 
предприятието, а през 1990 г. става директор на "Видима", както прекръстват завода за 
производство на санитарна арматура. По негова инициатива през 1992 г. е създадено смесено 
предприятие между "Американ Стандарт" и българското дружество. Кънев го ръководи до 2001 
г., а от 2007 г. е вицепрезидент за Източна Европа на "Идеал Стандарт Интернешънъл'.  
"Общият размер на инвестициите в Севлиево за 20-те години от 1992 до 2012 г. е над 120 млн. 
евро. Инвестирането продължава и през 2012 г. в подобряване условията на труд, в 
технологично обновление и повишаване на производствената ефективност на заводите за 
санитарна арматура и керамика, както и в подкрепа на развитието на работниците и 
служителите, и подобряването на живота на местната общественост.  
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Николай Вълканов, председател на Управителния съвет на "Мистрой холдинг"  
Роден е през 1950 г. Завършил е Техникум по фина механика и оптика в София, а след това 
Минно-геоложкия университет. Той е доктор на техническите науки. Член е на президиума на 
Световния минен конгрес от 1992 г. Член е на Изпълнителното бюро на Научно-техническите 
съюзи по минно дело, геология и металургия. Председател е на Българското маркшайдерско 
дружество. Председател е на настоятелството на Минно-геоложкия университет. Бил е 
директор на Научно изследователския технологичен институт по минно строителство от 1985 
до 1990 г.  
Работи в "Минстрой холдинг" от 1975 г.. а от 1990 г. е генерален директор. След 
приватизацията на холдинга от 1999 г. е председател на управителния му съвет.  
През тази година той придоби и "Горубсо-Мадан" чрез дружеството "Върба-Батанци", където 
съсобственик е и "КЦМ 2000". Стойността на сделката е над 30 милиона лева, от които 15 млн. 
лева са задължения към други фирми на предишния собственик Валентин Захариев, 2 млн. 
лева са за изплащането на забавени заплати към работещите, около 10 млн. лева са 
задължения към държавата и още 5-7 млн. лева са забавени плащания към доставчици.  
Иван Чолаков, собственик и изпълнителен директор на ""Оптикс"-Панагюрище  
Чолаков е начело на "Оптикс" от създаването на фирмата през 1999 г. Предстои той да направи 
първа копка на нов завод, инвестицията на "зелено" е в размер на 20 млн. лева. По-рано тази 
година - през февруари, "Оптикс" АД откри официално нов цех "IR и UV обективи", изграден с 
инвестиция в размер на 5,8 млн. лева по програма "Конкурентоспособност", като размерът на 
сусидията е 50% от стойността.  
Антон Петров, член на Съвета на директорите на "Стомана индъстри" ЕАД  
Антон Петров е роден на 13 август 1966 г. Завършил е Университета за национално и световно 
стопанство в София. От 1999 г. и към момента е изпълнителен директор на "Тепро метал" ЕАД. 
Управител е на "Стийлмет" ООД. "Анимет" ЕООД, "Леско" ООД и "АМ-Антон Петров" ЕТ.  
Член е на Съвета на директорите на "Стомана индъстри" ЕАД, "София мед" АД, "Сигма-ИС" АД, 
"Тепро стил" ЕАД, "СИДПАК" АД и "Айфорос България" ЕАД. Член е на Управителния съвет на 
"Просал Тюбс" ЕАД и "Стилмет" АД. Регионален представител на "Виохалко-Груп". Член е на 
Управителния съвет на БСК. От 2007 г. е председател на Браншовата камара на черната и 
цветната металургия.  
Красимир Узунов, собственик на "Интерсервиз Узунови"  
Красимир Узунов е роден на 10 септември 1953 г. в гр. Русе.  
През 1972 г. завършва ТРКК /сега Професионална гимназия по речно корабостроене и 
корабоплаване/ в родния си град. През 1977 г. завършва ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" u до края на 
1989 г. е офицер от Военноморските сили.  
В началото на 1990 г. започва собствен бизнес като основава една от първите частни фирми 
във Варна - "Интерсер виз Узунов" ЕТ. Фирмата се трансформира в "Интерсервиз Узунови" АД с 
основни акционери членовете на сем. Узунови.  
Чрез дружеството си "МОЛ Варна" ЕАД изгради и успешно продаде МОЛ Варна за 120 млн. 
евро, което е обявено за най-голямата инвестиция в търговски площи в България за 2007 г.  
През 2011 г. Красимир Узунов откри соларния парк в с. Равна гора, в който инвеститор е 
Интерсервиз Узунови АД. Паркът включва 44 хиляди фотоволтаични панели в община Аврен до 
Варна. Около 2,2 млн. лв. са планираните годишни приходи от инвестицията, а общото 
вложение е 15 млн. евро, от които 3 млн. са за покупката на земята от община Аврен. 
Фотоволтаичният парк е с мощност 5 MWp, разположен е на 309 дка, от които 200 са 
използвани за разполагане на фотоволтаични модули. От 18 юни 2012 г. акциите на 
"Интерсолар Варна" АД вече се търгуват на Българска фондова борса София. Размерът на 
емисията е 26 073 000 лева.  
***  
Категория МИСИС ИКОНОМИКА 2012  
Основна тежест при избора на номинациите в двете големи категории - Мистър Икономика и 
Мисис Икономика, имат запазването на съществуващите и осигуряването на нови работни 
места, направените инвестиции през изминалата година, динамиката на финансовите 
резултати на компаниите, платеният данък печалба, както и положителното име в обществото 
на номиниранте кандидати.  
Данета Желева, изпълнителен директор на Индустриален холдинг България  
Данета Желева е в управлението на Индустриален холдинг България от септември 1999 г. като 
представител на Диа Експерт ЕООД. член на Надзорния съвет. През юли 2003 г. г-жа Желева е 
избрана за член на Управителния съвет и изпълнителен директор. Притежава 10-годишен опит 
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като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Завършила е право в Софийски университет "Св. 
Климент Охридски". Юрист.  
Член на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.  
Саша Безуханова, директор направление "Публична администрация" в Хюлет-Пакард за 
Развиващи се пазари  
Саша Безуханова е директор направление "Публична администрация в Хюлет-Пакард за 
Развиващи се пазари. Преди да заеме тази позиция, в продължение на три години тя е 
директор направление "Публична администрация" в Хюлет-Пакард за Централна и Източна 
Европа. В продължение на повече от 10 години Саша Безуханова е генерален директор на 
Хюлет-Пакард за България и успява да наложи компанията като лидер на ИТ пазара в 
страната.  
Най-значимото постижение на Саша Безуханова е привличането на инвестицията на Хюлет-
Пакард в Глобален център за отдалечени услуги в България, в който днес работят над 4000 
души. Този стратегически проект поставя страната на световната ИТ инвестиционна карта. В 
резултат Хюлет-Пакард става най-големият в ИТ сектора и сред петте най-големи 
работодатели в България.  
Елза Маркова, изпълнителен директор на "Белла България"  
Елза Маркова е изпълнителен директор на най-големия производител на хранителни продукти 
в страната - холдинг "Белла България", от 2002 г. Преди това е била финансов експерт в 
звената към "Социални грижи" в Община Пловдив. Елза Маркова е магистър инженер-технолог 
от Университета по хранителни технологии (Пловдив). Завършила е и "финансов и банков 
мениджмънт" (УНСС).  
От 2006 г. е председател на КРИБ за Южна България. Член на Борда на директорите в Бюрото 
на Съвета GS1 България към БТПП (2007 г.).  
Елза Маркова е с академично образование от Висшия хранително-вкусов институт. Пловдив 
(Университет по хранителни технологии от 1986 г.) и следдипломна квалификация от Висшия 
икономически институт. ВСИВИДМП. Притежава междунардния сертификат "Нови Европейски 
стандарти и търговски изисквания" Виена. Австрия.  
"Белла България" е най-големият производител на хранителни продукти в страната. Холдингът 
е най-бързо развиващата се. изцяло българска компания в своя сектор. Състои се от 7 
сертифицирани предприятия за трайни и малотрайни колбаси с брандовете "Леки". "Сачи". 
"Перелик". "Соларис". "Народен", тестени изделия и продукти от растителна мазнина.  
Теодора Георгиева, изпълнителен директор на OMV-България  
Започва работа в австрийската компания още с навлизането й на българския пазар през 1999 г. 
едва завършила специалност "Финанси и кредит" в УНСС. Само 5 години по-късно тя вече е 
част от мениджърския екип на OMV България  
като изпълнителен директор.  
Заемала е ръководни позиции в Ogilvy & Mather Sofia и Eastern Europe Petroleum Co. Една 
година е била финансов анализатор на проект "Воден заем" към Световната банка.  
***  
Категория ИНДУСТРИЯ  
Основните критерии в тази категория са динамиката на финансовия резултат, увеличаването 
на приходите и постигането на печалба, оптимизация на дейността и повишаване на 
производителността. Други взети под внимание показатели са осигуряването на заетост, 
направените инвестиции, платеният данък печалба и положителното име в обществото.  
Никола Треан, изпълнителен директор на медодобивния комбинат 6 Пирдоп "Аурубис 
България"  
Роден е на 7 септември 1971 г. в Понтарлие, Франция. Образованието си завършва в 
университета за приложни науки в Лозана, Швейцария със специалност "Микротехника". 
Професионалната си кариера започва през 1998 г, като инженер в областта на производството 
на полупроводници в швейцарската компания "Исмека'. По-късно продължава развитието си в 
белгийската компания "Експект" като глобален мениджър "Обслужване на клиенти' за Европа.  
Година по-късно е назначен за генерален директор на българския клон на компанията. От 2003 
до 2007  
г. Никола Треан работи в "Мелексис България", компания производител на автомобилни 
микрочипове, като изпълнителен директор с отговорност за над 400 служители и мащабен 
инвестиционен проект.  
През август на 2007 г. се присъединява като изпълнителен директор към Групата Кумерио. днес 
Аурубис, която през 2012 г. е обявена за втората по големина компания по обем на приходите в 
страната и най-печелившата металургична компания в България.  
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Предприятието осигурява заетост на над 800 души, инвестициите му след приватизацията са 
вече половин милиард долара.  
Николай Христов, изпълнителен директор на "Челопеч Майнинг"  
Николай Христов е изпълнителен директор на "Челопеч Майнинг". Той поема поста в дружество 
за добив и преработка на медни и златни руди в началото на 2010 г. По това време вече е 
даден ход на амбициозен инвестиционен проект за 130 млн. долара, който включва разширение 
и модернизация на обогатителната фабрика и подземния рудник. Христов е в "Челопеч 
Майнинг" от 2004 г. Започва кариерата си като технолог, после поема управлението на 
обогатителната фабрика. Притежава магистърска степен по минерални технологии от Минно-
геоложкия университет "Св. Иван Рилски" и докторска степен от същия университет. 
Професионалните му интереси са в областта на инженеринговата дейност и минералните 
технологии, опазване на околната среда и устойчиво развитие, преработка и оползотворяване 
на отпадъци.  
Венцислав Чолаков, изпълнителен директор на "Булгартабак холдинг"  
Венцислав Чолаков е изпълнителен директор на "Булгартабак холдинг". Той поема 
управлението на компанията в края на 2011 г. след приватизацията на държавния цигарен 
холдинг, при която 79.83 от дружеството преминаха в ръцете на регистрираното в Австрия 
дружество ВТ Invest в сделка за 100.1 млн. евро.  
Преди преминаването си в "Булгартабак холдинг" е финансов директор на дружеството за 
търговия с хранителни стоки "Билла България". Преди кариерата си в търговската верига има 
участие във фирмата за недвижими имоти "Ивел-М" и в компанията за превози "Профит -
Венцислав Чолаков".  
Ерик Вандер Ворст, изпълнителен директор на "Солвей Соди" АД  
Ерик Вандер Ворст е изпълнителен директор на "Солвей Соди" от есента на 2009 г. 
Предприятието произвежда калцинирана сода за производство на стъкло, перилни препарати и 
хи ми кали. Ворст е дипломиран инженер по механика и електротехника. Разполага и с 
магистърска степен по бизнес мениджмънт от университета в Брюксел. Специализирал е 
мениджмънт на производството в Лозана, както и В INSEAD. Работи в структурите на "Солвей" 
от 1987 г. Като част от задълженията му в България е и управлението на ТЕЦ "Девен" кой то е в 
портфейла на инвестициите на "Солвей" В България.  
Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на "Неохим"  
Главният изпълнителен директор на "Неохим" Дими тър Димитров е 12-ят поред директор в 60-
годишната история на торовия производител. Той оглавява предприятието от 1997 г. и е с най-
дълъг стаж сред предшествениците си. С основно участие в изпълнението на инвестиционната 
програма на компанията, която в последните 11 години от 2001 г. до сега включва реализацията 
на проекти за близо 100 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност, опазване на 
околната среда, за реконструкция и автоматизация на управлението на мощностите. Управлява 
"Неохим" от приватизацията му досега.  
***  
Категория БАНКОВ СЕКТОР  
Основен критерий при номинациите в тази категория е запазването ръста на кредитиране, 
постигнатият финансов резултат, намаляването на проблемните кредити в портфейла и 
капиталовата адекватност на банковите институции.  
Филип Лот, главен изпълнителен директор на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД  
От 2004 г. Филип Лот е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на 
българската Societe Generale Експресбанк, Има магистърска степен по право и диплома от 
Института по политически науки в Париж. Той се присъединява към групата на Societe Generale 
през 1987 г. като инспектор, отговарящ за надзорните мисии във Франция и В чужбина. От 1994 
г. е назначен за заместник-директор на групата в Сен Жермен ан Ле, отговарящ за частните 
клиенти и мрежата от банкови клонове. Три години по-късно Филип Лот е назначен за директор 
на групата в Монпелие.  
Момчил Андреев, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България)  
Роден е на 2 януари 1964 г. в Пловдив. Завършил е Московския държавен институт за 
международни отношения и магистратура по бизнес администрация. Специализирал е финанси 
и банково дело в Австрия, Германия, Люксембург. Чехия, САЩ, Швейцария и Франция. Бил е 
председател на УС и изпълнителен директор на Българска пощенска банка (1995-1997) и член 
на бордовете и изпълнителен директор на ЦКБ и Булбанк. От 1 октомври 2003 г. е председател 
на управителния съвет и изпълнителен директор на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, където 
работи вече 12 години.  
Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка  
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Родена е на 20 декември 1973 г. Има магистърски степени по туризъм и финанси съответно от 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университета за национално и световно 
стопанство. Дипломиран магистър е по бизнес администрация 6 престижния университет в 
Шефийлд, Великобритания. Започва кариерата си през 1996 г. В американското посолство като 
асистент на американския консул. От 1998 до 2003 г. заема поста на старши одитор мениджър в 
"ПрайсуотърхаусКупърс България". Присъединява се към екипа на Пощенска банка през 2003 
г., където заема поста главен финансов директор. През 2005 г. става и прокурист на банката. От 
2007 г. заема поста изпълнителен директор и член на УС на ДЗИ Банк, а след сливането на 
Пощенска банка и ДЗИ Банк е назначена за изпълнителен директор и член на Съвета на 
директорите на обединената банка.  
Димитър Костов, изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка" АД  
Димитър Костов се присъединява към екипа на ПИБ през 2003 г. като специалист в дирекция 
"Управление на риска". Скоро след това е повишен в началник отдел "Оценка на рискови 
експозиции". От 2004 г. до 2007 г. е заместник-директор, а от 2007 г, до 2011 г. е директор на 
дирекция "Управление на риска". През 2010 г. той е избран за член на Управителния съвет на 
ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за заместник изпълнителен директор. От края на 2011 
г. Костов е изпълнителен директор на банката, а от началото на 2012 г. е избран за 
председател на Управителния съвет.  
Георги Константинов, изпълнителен директор на "Централна кооперативна банка" АД  
Георги Константинов е роден през 1966 г, Има висше икономическо образование от 
Университета за национално и световно стопанство, квалификация - магистър по икономика, 
специалност "финанси и кредит" (1987 - 1991 г.). Започва кариерата си през 1991 г. в 
"Електроника" и Софиябанк последователно като счетоводител и експерт във "Валутна 
дирекция", Централно управление. От ноември 1995 г. до юни 1999 г. е работил в "Биохим".  
От юли 1999 г. до момента Георги Константинов е член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор, а също и член на Комитета за управление на активите и пасивите на 
"Централна Кооперативна Банка" АД. Той е и член на Съвета на директорите на ЗАД "Армеец". 
От 2010 г. до момента е член на Съвета на директорите на Борика Банксервиз.  
***  
Категория НЕБАНКОВ ФИНАНСОВ СЕКТОР  
Небанковият финансов сектор - застрахователи, пенсионни фондове и компании за бързи 
кредити, също пострадаха от финансовата криза. Постигането на печалби, увеличаването на 
активите и постигнатата висока доходност са критериите, които са използани при определянето 
на номинираните.  
Милен Марков, главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД от юни 2006 г.  
Завършва висшето си образование през 1994 г. в Университета за национално и световно 
стопанство (УНСС), където придобива магистърска степен по финанси. В периода от 1994 до 
2003 г. работи в различни финансови институции - ТБ "Стопанска банка" АД, Българска народна 
банка, BNP-Dresdner Bank, България, ТБ "Хеброс" АД. Между март 2003 и юни 2006 г. е бил 
изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПОАД "ЦКБ-Сила". От април 2003 г. е 
член на Управителния съвет на Българска асоциация на дружествата за допълнително 
пенсионно осигуряване (БАД-ДПО). От септември 2006 г. е председател на Комитета по 
инвестиции и капиталови пазари към БАДДПО. В началото на 2011 г. Милен Марков пое и 
управлението на застрахователното дружество "КД Живот".  
Васил Големански, изпълнителен директор на "БФБ-София"  
Големански пое "БФБ-София"" от 27 октомври 2010 г. Тогава заместник-председателят на 
Съвета на директорите на борсовия оператор пое управлението заедно с Иван Такев. 
Големански влезе в борда на директорите на БФБ през януари 2010 г., когато на извънредно 
общо събрание акционерите смениха ръководството на борсата.  
Преди да започне да развива БФБ, Васил Големански работеше като мениджър "Корпоративни 
клиенти" в Hewlett-Packard, България. Той е един от създателите на технологичната система на 
Централен депозитар и до 2007 г. ръководеше дирекция "Информационни технологии" в 
дружеството. От тази година съчетава постовете изпълнителен директор на БфБ и Централен 
депозитар. На общото събрание през май 2012 г. Големански единствен запази поста си в 
Съвета на директорите на депозитара и пое управлението на институцията. Васил Големански 
е роден през 1968 г. Завършил е Техническия университет в София.  
Луик льо Пишу, изпълнителен директор на "БНП Париба Лични Финанси"  
Пишу поема дружеството от лятото на 2009 г. Компанията е известна с финансовите продукти 
JetCredit, JetCash и JetCredit Plus.  
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Роденият на 13 февруари 1968 г. Пишу има богат опит 6 областта на небанковото 
потребителско кредитиране. Преди да се присъедини към българския екип на "БНП Париба 
Лични финанси", Льо Пишу е бил регионален директор на BNP Paribas Personal Finance за 
Централна Европа, базиран в Прага. В периода 2004-2008 г. той създава и успешно развива 
алжирския офис на компанията. Завършил е Политехнически колеж и Националния колеж за 
статистика и икономическа администрация във Франция. Бил е офицер от френските ВМС.  
Пламен Ялъмов, първи изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България холдинг" и 
председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"  
В периода 2000-2007 г. е изпълнителен директор на животозастрахователната компания на 
ходлинга - "Алианц България Живот".  
Ялъмов е роден през 1960 г. Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски", 
специалност ..Математическо моделиране". След това защитава докторантура по приложна 
математика в Московския държавен университет "Л. И. Ломоносов". Магистър по финанси от 
Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий До 2000 г. преподава в Русенския 
университет ..Ангел Кънчев'. След това става изпълнителен директор на "Алианц България 
Живот", а през 2008 г. е избран за председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД 
..Алианц България".  
Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие"  
Даниела Петкова е Главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие" от 2000 г. насам. Когато 
заема тази позиция, компанията има около 90 хил. клиенти и управлява около 11 млн. лв. 
активи. Към края на 2010 г., под нейно ръководство, в пенсионните фондове на ПОК "Доверие" 
са осигурени над 1.3 млн. българи, а активите под управление надхвърлят 1.3 млрд. лв. 
Отличена е с множество награди. Резултатите на компанията под нейно ръководство й носят 
приза на Американския биографичен институт за постиженията в областта на маркетинга и 
мениджмънта за 2005 г. Включена е и в списъка Great Women of the 21st Century. Петкова е 
първият и единствен засега мениджър от небанкова финансова институция, отличен с приз 
"Буров" за финансово управление. Родена е в Добрич, завършва висшето си образование в 
УНСС. Започва работа в ПОК "Доверие" още при създаването на компанията през 1994 г. 
Работи като главен счетоводител и финансов директор. Член е на Управителния съвет на 
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и 
председател на Комитета на актюерите в същата организация.  
Николай Колев, изпълнителен директор на "Профи Кредит България" ЕООД  
Николай Колев е Изпълнителен директор на компанията за потребителско кредитиране "Профи 
Кредит България ЕООД и член на борда на директорите на дружеството. Поста изпълнителен 
директор заема от 7 август 2006 г., а председател на борда на директорите става през юни 
2010 г.  
Притежава богат опит в организирането и управлението на търговския процес и мениджмънта 
на големи търговски структури. Работил е като търговски представител, а впоследствие и 
търговски директор в "Промобил България", където е отговарял за автомобилната марка на 
концерна Volvo. Заемал е длъжностите търговски директор и дирек тор по бизнес развитие и 
нови пазари в "Актавис Груп". Затвърждава опита си на директор и в "Ален мак" АД.  
***  
Категория АГРАРЕН СЕКТОР  
Аграрният сектор в България все още се развива, а делът му като част от брутния продукт 
остава нисък. Основни фактори при избора на номинираните са разширяването на пазара и 
приносът към икономиката. Ефективността при усвояването на европейски средства, чрез 
добри проекти също е взета под внимание наред с направените инвестиции в качество и 
използването на високи стандарти в бизнеса.  
Борислав Петков, изпълнителен директор на "Омега агроинвест" ЕАД  
Борислав Петков е изпълнителен директор на една от водещите български компании В 
областта на покупко-продажбите и управлението на земеделски земи - "Омега Агро Инвест" 
ЕАД. Също така той е председател на УС на Асоциацията на собствениците на земеделски 
земи.  
Ненко Ненков, председател на Съвета на директорите на "БГ Агро" АД  
Роден е през 1962 г в град Разград. Завър шил е ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". специалност 
"Корабоводене на гражданския флот". До 1989 г. работи в "Океански риболов", когато основава 
собствена фирма, работеща на пазара на зърно. Носител е на наградите "За принос на морския 
бизнес на град Варна" и "Агробизнесмен на 2003 г". Днес групата "БГ Агро" разполага с мрежа 
от складови бази с общ капацитет над 100 хил.т в Североизточна България и има собствена 
пристанищна инсталация във Варна. Компанията развива производство на зърнени и 
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маслодайни култури на площ от над 75 хил. дка във Варненска. Разградска и Силистренска 
област.  
Георги Костов, изпълнителен директор на "Зърнени Храни България" АД  
Георги Костов е изпълнителен директор и член на управителния съвет на "Зърнени храни 
България" АД от 2006 г. Дружеството е съз дадено след сливане на осем други дружества в 
периода 1997-2007 г. Започва производствена дейност през 2003 г., когато закупува активите на 
бившия маслодобивен завод в Провадия - "Слънчеви лъчи България".  
В момента компанията покрива всички дейности от кредитиране на фермерите с парични 
средства горива, торове и препарати до създаване на краен продукт като бутилирани масла, 
маргарини, дре синги и биодизел.  
Иван Ангелов, управител на "Градус"  
Иеан Ангелов е роден през 1955 г. в Панагюрище. Заедно с брат си Лука управляват най-
голямата птицекланица на Балканите и са най-големият производител на птиче месо в 
страната. Фирмата "Градус-1" е собственик на птицекомбинати в Чирпан, Ямбол, Ха сково, 
Нова Загора и Кортенски Минерални бани. Също така имат птицекланица в Стара Загора и 
фуражен завод в Нова Загора. Те притежават и "Бисер Олива", водещ производител на олио в 
страната.  
Венелин Георгиев, управител на "Ромфарм компани" ООД  
Венелин Георгиев е собственик на 50% във фармацевтичната компания "Ромфарм компани". 
Дружеството купи 180 хил. декара на "Еларг" за 90 млн. лв. С това компанията извърши най-
голямата еднократна сделка в този сектор. "Ромфарм" има инвестиции в земеделска земя през 
други дружества и е един от най-едрите собственици на обработваеми площи в страната. 
Компанията може да бъде определена и като най-големия притежател сред юридическите 
лица.  
***  
Категория ТУРИЗЪМ  
Туризмът е един от отраслите, които по-слабо пострадаха от кризата. Традиционно той има 
Висок принос за българската икономика. При избора на номинациите тук са използвани 
критерии като броя на посетител и те, качеството на предоставяните туристически услуги, 
динамиката на финансовия резултат на дружествата.  
Красимир Станев, изпълнителен директор на "Албена" АД.  
Работи В акционерното дружество от 1977 г., а след 1990 г. успешно ръководи една от най-
големите компании в България,  
Тя притежава над 40 хотела, от които 36 в КК "Албена". 3 в Приморско и един в Анзер 
(Швейцария). Албена" е публично дружество, чиито акции се  
търгуВат активно на фондовата борса. Паралелно с основната туристическа дейност чрез 
дъщерните си дружества компанията подкрепя основния си бизнес със земеделие и 
производство на селскостопанска продукция, прави инвестиции в REAL ESTATE проектите - 
"Бялата Лагуна" и "Тихият кът", предлага медицинска и балнеологична дейност, развива авио и 
летищна дейност.  
Нели Сандалска,  
вицепрезидент на "БиТи Дивелопмънт Сървисиз"  
Нели Сандалска е вицепрезидент на "БиТи Дивелопмънт Сървисиз" - управляващата компания 
на Bt Hotels Collection, която притежава хотел "Рила * В Боровец, комплекс "Парадайз бийч" до 
Свети Влас, хотелите "Гранд Хотел Варна", "Долфин Марина". "Долфин". "Рубин" и "Лебед" в 
курорта Св. св. Константин и Елена, както и концесионера "Бороспорт на ски съоръженията в 
комплекса Боровец.  
Била е изпълнителен директор на "Балкантурист" с ресор "Инвестиции и развитие на активите", 
както и председател на съвета на директорите на "Балкантурист" . Завършва Юридическия 
факултет на СУ "Климент Охридски". Доктор по право. Бивш съдия. Бивш председател на 
Комитета по туризъм към Министерския съвет. Вицепрезидент е на Българската асоциация на 
туристическите агенции" и "Балканската федерация на сдруженията на туристическите 
агенции".  
Председател е на Комисията по международно сътрудничество, европейска интеграция и 
международни програми при УС на БАТА  
Стефан Шарлопов, собственик на "Щарлопов хотелс" ЕАД  
Стефан Шарлопов е роден през 1962 г. в град Бургас, завършил ВТУ :Св. св. Кирил и Методий" 
гр. Велико Търново, специалност българска филология. Занимавал се е с журналистика, 
търговия, индустриален бизнес.  
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Собственик на "Щарлопов хотелс" ЕАД - първата частна хотелска верига в България. 
Председател на УС на "Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и зам. председател на 
УС на "Съюза на Българската туристическа индустрия  
Ветко Арабаджиев,  
собственик на Виктория Груп  
Ветко Арабаджиев е най-големият хотелиер в България. Чрез Виктория Груп Арабаджиев 
инвестира в 4 и 5-звездни хотели в българските черноморски и зимни курорти. Комплексите под 
шапката на туристи ческия холдинг на Ветко Арабаджиеб са в Слънчев бряг Ваканционно 
селище Елените, ски курорта Пампорово и Пловдив.  
В Слънчев бряг Виктория Груп управлява 5-звездния Victoria Palace, както и 4-звездните Chaika 
Beach. Arcadia и Metropol. Във ваканционно селище Елените е разположен комплексът Роял 
Клуб Виктория. Той се състои от 5-звездния Royal Castle Design Hotel, 4-звездните Роял Парк, 
Атриум. Андалусия, Роял Бей. В комплекса са построени и десетки вили. В портфейла на 
туристическия холдинг влизат още 5-звездният Pamporovo в едноименния ни ски-курорт и 4-
звездният хотел Марица в Пловдив.  
Роденият на 9 януари 1956 г. в Асеновград Ветко Арабаджиеб е и председател на Съюза на 
инвеститорите В туризма. Участва в управителните или надзорни органи на редица компании, 
сред които "Любимец агро" ООД. "Красива Марица" АД. "Пампорово 2003" АД и "Виктория Еър" 
ООД. В последното е съдружник заедно със съпругата си Маринела Арабаджиева.  
Георги Велчев, председател на съвета на директорите на "Тетрареал"  
Завършил френската гимназия в София, магистратура по икономика и докторат по икономика и 
фискално право в Австрия. Магистър по бизнес администрация от Харвард - ИНСЕАД. Работил 
в "Морган Стенли" и "Лемън брадърс". Водената от него компания строи и управлява няколко 
хотела по Черноморието - В Златни пясъци. Обзор. Несебър. Равда.  
***  
Категория МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС  
Малкият и средният бизнес са гръбнакът на икономиката. В тази категория са номинирани 
хората, които в най-трудните години на кризата не спряха да поддържат развитието на този 
сектор. Чрез инструментите, с които разполагат, те правят най-ваЖното - осигуряват 
средствата, които микропредприятията не могат да получат от банки и други финансови 
институции.  
Асен Ягодин, председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на 
Българска банка за развитие АД  
Асен Ягодин е председател на Управителния съвет (УС) и Главен изпълнителен директор на 
Българска банка за развитие АД (ББР) от април 2011 г. Финансовата институция е основана 
през 1999 г. под името Насърчителна банка, а промяната в ББР става през април 2008 г. след 
приемането на специален закон от Народното събрание на Република България. Групата на 
ББР включва и дъщерните дружества  
Национален гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.  
Преди да оглави ББР, Ягодин има над 17 години стаж в Пощенска банка, сега Eurobank EFG. 
Десет от тях като член на Съвета на директорите (СД) и впоследствие като изпълнителен 
директор. Асен Ягодин е и заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в 
България, а от януари 2010 г. зае и поста председател на СД на Българска фондова борса АД.  
Любен Белов, съосновател на стартъп акселератор LAUNCHub  
Любен Белов е един от основателите и ръководителите на фонда за дялово финансиране 
LAUNCHub. Белов е и съосновател на "Нет Инфо В ръководството на стартъп акселератора 
LAUNCHub е u Тодор Брешков, който е съосновател и член на борда на директорите на "Фонд 
за недвижими имоти България" - дружество от типа АДСИЦ, листвано на Българската фондова 
борса.  
От 1 юни всеки предприемач може да кандидатства за дялово финансиране пред LAUNCHub 
(Launch hub). Той е едната от двете организации, които ще управляват средствата за 
финансиране на стартъпи по финансовия инструмент Entrepreneurship Acceleration and Seed на 
европейския фонд JEREMIE.  
LAUNCHub ще инвестира 9 млн. евро през следващите четири години, фондът планира да 
вложи около 6 млн. евро в екипи или вече стартирали компании с по-напреднали проекти, а 
останалите 3 млн. евро - в идеи в първоначален стадий. Фондът дава реален шанс на група 
млади предприемачи да осъществят идеите си и да ги превърнат в работещ и устойчив бизнес.  
Даниел Томов, съосновател на фонда за рисков капитал Eleven  
Даниел Томов е един от тримата основатели на фонда за рисков капитал Eleven. Схемата е 
една от двете, които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд да управляват 
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финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално 
финансиране на иновативни предприемачи, финансиран с 21 млн. евро по линия на JEREMIE. 
Eleven ще е мениджър на 12 млн. евро от средствата. Завършил Американския университет в 
България, Даниел Томов е пионер при първоначалното финансиране на компании в областта 
на информационните технологии в България. Бил е сред съоснователите на Quantum Solar - 
дружество, работещо в сферата на добива на енергия от възобновяеми източници. Между 2003 
и 2006 г. е работил като инвестиционен консултант в Global Finance.  
Стефан Цалов, представител на Холдингов фонд JEREMIE  
Стефан Цалов е един от тримата представители за България на Холдингов фонд JEREMIE. 
Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК), разработена съвместно с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ). Тя насърчава използването на инструменти за подобряване на 
достъпа до финансиране на малките и средни предприятия.  
Страните от ЕС могат да използват част от отпуснатите им европейски структурни средства, за 
да инвестират в револвиращи инструменти, като фондове за рискови капитали, кредитиране 
или гаранционни фондове.  
Средствата могат да подпомогнат създаването на нов бизнес или разширяването на 
съществуващи такива. Достъпът до инвестиционен капитал от малки и средни предприятията 
помага за модернизиране и разнообразяване на дейностите им, разработване на нови 
продукти, осигуряване и разширяване на пазара.  
Павел Езекиев. основател на фонда за рисков капитал NEVEQ  
Павел Езекиев е един от основателите на фонда за рисков капитал NEVEQ, който започна 
дейността си през 2007 г. с капитал от 22.5 млн. евро. Преди да стане сред основателите на 
фонда, Езекиев работи в Microsoft в Редмънд, щата Вашингтон, САЩ, и в Deutsche Bank в 
Лондон като инвестиционен банкер.  
NEVEQ инвестира изключително в иновационни технологии. Досега е вложил 3 млн. долара в 
портала за пътнически услуги lessno.com и 5 млн. долара в българскоамериканското дружество 
FinAnaiytica, което разработва софтуер за оценка на инвестиционния риск. Последната 
инвестиция е в мрежата за събиране и споделяне на информация FAVIT, но предвижда да 
разшири портфолиото си до около десет идеи.  
Павел Езекиев притежава бакалавърска степен по финанси от Northeastern University, Бостън, 
където завърш ва с отличен. Говори 5 езика.  
***  
Категория ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ /ИКТ/  
Това е един от най-динамично развиващите се сектори както в световен мащаб, така и у нас. 
Използваните критерии при избора на кандидатите са разширяването на пазара на дейност, 
създаването на оригиални и търсени продукти с висока добавена стойност, както и 
финансовите резултати на компаниите.  
Васил Терзиев, съизпълнителен директор на "Телерик"  
Васил Терзиев е съизпълнителен директор на българската софтуерна компания "Телерик". Той 
е един от четиримата учредители на компанията през 2002 г. Завършва бизнес администрация 
в Американския университет в Благоевград. През годините "Телерик" се превърна във водеща 
комапния за разработка на софтуерни продукти у нас с множество  
клиенти в чужбина. Дружеството осъществи серия придобивания на по-малки конкуренти. 
Последната сделка се сключи през април тазги година, когато "Телерик" купи американския 
разработчик NimblePros.  
След нея персоналът на "Телерик" достигна 550 души в 11 офиса в България, САЩ. Канада, 
Великобритания, Германия, Австралия и Индия, обслужващи над 100 000 клиенти.  
Анри Леви, управител на "Фадата"  
Д-р Анри Леви е управител на софтуерна компания "Фадата". Той е доктор на компютърните 
науки, завършил е Техническия университет в София, има специализации в САЩ. "Фадата" е 
създадена през 1990 г а основният й бизнес е внедряването системата INSIST, Това е 
застраховате лен софтуер, който компанията продава в 40 големи застрахователни компании в 
30 страни в Европа, Америка, Африка и Азия. Анри Леви има участия във фирми в САЩ и 
Япония, а технологичните продукти продава на компании в цял свят.  
Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг"  
Преди това е ръководил друго звено от групата компании "Сирма Солюшънс". Участва в 
управителните органи на няколко от компаниите на Сирма Груп - "Сирма Солюшънс", "Сирма 
Бизнес Консултинг", "Датиком". Приоритет в работата му в системата на "Сирма е 
корпоративното планиране и управление на компаниите, отношенията с инвеститори, 
идентифициране на нови бизнес възможности.  
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Алексиев има диплома от Техническия университет - София, където е завършил компютърни 
науки.  
Елена Маринова, президент на "Мусала Софт"  
Елена Маринова е президент и съдружник в "Мусала Софт". Тя е бакалавър по икономика и 
магистър по стратегическо управление от СУ "Св. Климент Охридски". В работата си в "Мусала 
Софт" тя е ангажирана с фирмената стратегия, поддържане имидЯ на компанията и нейното 
позициониране на ИТ пазара на труда. Тя е вицепрезидент на Българската асоциация на 
софтуерните компании (БАСКОМ) за периода 2005-2009 г. и е активно ангажирана с дейности, 
посветени на промотиране и подпомагане развитието на българския бизнес климат, IT 
образованието, науката и иновациите и развитието на млади таланти.  
Огнян Траянов, изпълнителен директор на "ТехноЛогика"  
Огнян Траянов е основател, собственик и изпълнителен директор на "ТехноЛогика". Навлиза в 
частния бизнес в началото на 90-те години на миналия век, когато става ясно, че ще загуби 
държавната си работа. В онези години той работи в института "Интерпрограма", където се 
занимава с научни разработки, свързани с изкуствен интелект. Първоначално основава фирма 
"ДиТра", в която привлича свои бивши колеги от "Интерпрограма". Компанията се занимава с 
технологични решения за инженеринговия процес. Впоследствие създава "ТехноЛогика", която 
предлага широка гама IT услуги. От 1994 до 2000 г. "Технологика" е представителят на Oracle за 
България.  
Огнян Траянов е инженер по приложна математика и информатика от Висшия машинно-
електротехнически институт (днес Технически университет - София).  
***  
Жури в конкурса Мистър и Мисис Икономика 2012  
Почетен председател:  
Славка Бозукова, изпълнителен директор на "Стандарт нюзм АД  
Членове:  
Цветан Василев  
председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка  
Кирил Домусчиев  
президент на "Хювефарма" АД и председател на Надзорния съвет на Български морски флот  
Стоян Мавродиев  
председател на Комисията за финансов надзор  
Данчо Данчев  
председател на УС и  
изпълнителен директор на ЗАД "Виктория"  
Виолина Маринова  
главен изпълнителен директор на Банка ДСК  
Божидар Данев  
изпълнителен председател на Българска стопанска камара  
Левон Хампарцумян  
председател на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на 
"Уникредит Булбанк"  
Валентин Златев  
генерален директор на "Лукойл България"  
Васил Велев  
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България  
Петър Кънев  
член на Съвета на директорите на "Демакс" АД  
Камен Колчев  
председател на съвета на директорите на "ЕЛАНА Финансов Холдинг"  
Доц. д-р Григорий Вазов  
ректор на Висше училище по застраховане и финанси  
Д-р ик. н. Емил Хърсев  
управляващ директор на "Хърсев и Ко" КДА  
Петко Николов  
председател на Комисия за защита на конкуренцията  
Д-р Йордан Войнов  
изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните  
Румен Порожанов  
изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"  
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Христо Христов  
председател на борда на директорите на "Дарик уеб"  
Николай Генчев  
главен изпълнителен директор на ЗК "Уника' АД  
Александър Раков  
изпълнителен директор на "IBM България"  
Милен Велчев  
главен изпълнителен директор на "ВТБ Капитал България"  
Вяра Анкова  
генерален директор на БНТ  
Инж. д-р Лъчезар Цоцорков  
председател на УС на Българска минно-геоложка камара  
Проф. д-р Любен Тотев  
ректор на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"  
Цветан Симеонов  
председател на Българска търговско-промишлена палата  
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев  
ректор на УниБИТ  
Проф. д.ик.н Стати Статев  
ректор на УНСС  
Борислав Стефанов  
изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции  
Петър Андронов  
кънтри мениджър на КВС Груп за България  
Атанас Фурнаджиев  
управител на "Мото-Пфое" - България  
Доц. д-р инж. Никола Добрев  
главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000"  
Цоло Вутов  
управител на "Геотехмин" ООД  
Иво Георгиев  
председател на УС на  
"ТИ БИ АЙ ЕФ Файненшъл Сървисиз"  
Валерий Тодоров  
генерален директор  
на Българското национално радио  
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 05.11.2012  
Източник: www.bpost.bg  
Връзка: http://news.bpost.bg/story-read-24472.php  
Брой думи: 1252  
 
 
Резюме: ГЕРБ подкрепя референдума, казва премиерът Борисов в интервю за "Стандарт". Но 
подчертава, че управляващите са за развитието на ядрената енергетика, но не на новата 
площадка "Белене", а на тази в "Козлодуй". Ако дойде частен инвеститор, да строи "Белене", 
казва все пак премиерът. ГЕРБ не смята да се коалира с никого и показа, че може да управлява 
с миноритарно мнозинство, разкрива още Борисов.  
 
Заглавие: ГЕРБ е "за" ядрена енергия, но срещу "Белене"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ГЕРБ подкрепя референдума, казва премиерът Борисов в интервю за "Стандарт". Но 
подчертава, че управляващите са за развитието на ядрената енергетика, но не на новата 
площадка "Белене", а на тази в "Козлодуй". Ако дойде частен инвеститор, да строи "Белене", 
казва все пак премиерът. ГЕРБ не смята да се коалира с никого и показа, че може да управлява 
с миноритарно мнозинство, разкрива още Борисов.  
- Г-н премиер, след няколко дни ще се подпише договорът за газопровода „Южен поток”. Може 
ли да се каже, че той ще компенсира другите два проекта с Русия, които се провалиха – 
„Белене” и „Бургас-Александруполис”?  
- Между трите проекта няма нищо общо. „Бургас-Александропулис”е за петрол. Спряхме го, 
защото е опасен за екологията, а и щеше да носи много малко пари за България – близо 30 
милиона на година, но с огромен риск. Колкото до „Белене” нямаме нищо против проекта, но 
държавата няма пари да го строи. Това е, все едно, да искаш да строиш космически център, а в 
джобовете си да имаш 10 лева. Очевидно е, че няма как да стане.  
- Да, но така не се ли разваля „Големия шлем” от енергийни проекти с Русия?  
- „Големият шлем” е необезпечен. Ако Сергей Станишев е искал да има „Голям шлем”, е щял да 
го подпише. Щели са да вземат кредит и да строят атомната централа в Белене. И ние сега 
щяхме да я довършваме. Те не са искали да я строят, защото просто няма пари. И всичко, 
което говорят сега е една празна пушилка, за да се оправдават за нерешителността и грешките 
си. Толкоз. Руснаците прекрасно го знаят.  
- Само здравословни ли са причините, руският президент Владимир Путин да не дойде за 
подписването на „Южен поток”?  
- Той ми се обади, докато бях в Албания на мобилния телефон. Обади се, да ми каже, че е 
въпрепятстван. Отлага няколко посещения, не само това в България. Поздрави ме за това, че 
действаме много активно и щом има възможност, в рамките на тази година, ще дойде. Лично ми 
се обади, да ми го каже. В разговора спомена вътрешни проблеми, което значи, че си има 
работа в страната. А неговото идване не касае подписването на „Южен поток”, защото по този 
проект, всичко е изяснено. Сърбия и Унгария вече са подписали. Аз два пъти говорих с 
комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, включително и на конференцията във Виена.  
И имам уверението, че проектът „Южен поток” се подкрепя от Европа. „Набуко” пък е 
приоритетен, защото дава друг алтернативен източник на газ – Азърбайджан. Той ще стартира 
с първа копка на 10 януари на територията на България. Това е всъщност интерконекторната 
връзка с Турция. Срещата на енергийните министри от ЕС ще е на 10 януари в България. На 
нея ще се обсъжда проектът и тогава ще дадем старт на „Набуко”. С комисаря Йотингер и с 
президента Барозу договорихме, че проектът е приоритетен за ЕС. Ние сме абсолютно готови 
със стартирането на „Набуко”.  
- Датата за референдума за „Белене” вече е определена. Не е ли малко „празничен” януари за 
такъв вот?  
- След като има легитимно решение на парламента да се проведе референдум, той ще се 
проведе.  
- Повечето българи обаче не разбраха, защо всъщност беше този спор с БСП за 
формулировката на въпроса?  
- Защото трябва да се спазват законите. В един кръчмарски разговор може да се говори както и 
да е. Атомна, ядрена – все тая. Но в смисъла на закона, ясно е записано, че трябва да се 

http://news.bpost.bg/story-read-24472.php
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запише – ядрена. Парламентът работи по документи, по параграфи и по членове. И ако нещо 
не е както трябва, се стига до Конституционния съд. И той може, заради подобна неточност, да 
върне документа. И тогава вие ще ни питате, защо не гледахте, защо не го поправихте.  
- Смятате, че въпросът за референдума е формулиран от БСП нарочно с тази малка 
неточност?  
- Аз съм убеден, че БСП не иска този референдум. Защото, за пореден път ще кажа, че ако 
Станишев е искал да строи „Белене”, щял е, да го направи. След като са подписали „Големия 
шлем”, просто е щял да повика шефа на НЕК и да му разпореди да подпише. Фирмата е 100% 
държавна. Те не са го направили и сега с този референдум само вдигат пушилка. Прекрасно 
знаят, каква е ситуацията. А ние искаме да се проведе референдума. Самият аз съм за 
ядрената енергетика. Сто пъти го казах.  
Но нямаме пари. И руснаците прекрасно знаят, че искаме да вземем техния реактор, голяма 
част, от който сме платили, и да го сложим като седми реактор в „Козлодуй”.  
Това ще удължи живота на пети и шести реактори. В „Козлодуй” има електропреносна система, 
има инженери, има работници, има инфраструктура, има всичко. Ако решим да правим 
„Белене”, трябват ни двайсет и кусур милиарда. Откъде ще ги вземем? В БСП си имат и 
финансисти, и юристи, и всичко им е ясно. Любен Корнезов е прекрасен юрист и той знае, че 
така зададен въпросът с думичката „Белене”, е противоконституционен. Но тяхната идея е, 
съдът да го връща, да си играят и да си правят театър.  
- Добре, какво ще посъветвате вие симпатизантите си? Как да отговорят на въпроса от 
референдума?  
- Позицията на ГЕРБ е да се подкрепи референдума, защото сме „за” ядрена енергия. Ние сме 
„за” да се произвежда ядрена енергия в седми реактор на „Козлодуй”. Но сме срещу „Белене”, 
защото в този проект цялата схема е корупционна в самото й зачатие. Ако дойде частен 
инвеститор, нека си го строи.  
- Бизнесът се оплаква, че средата у нас не е достатъчно стимулираща. Как ще подкрепите 
малките и средни предприятия?  
- Кой бизнес се оплаква? Този, който строи Водното огледало в Кърджали? Да ти даде някой 
100 милиона за такава работа, не е зле, нали?  
- Става дума за малкия и среден бизнес.  
- Да, за това става дума. Защото тези хиляди непрозрачни поръчки, които се даваха, отиваха 
при определен брой фирми. Ето сега дадохме на фирмите 450 хиляди по програма 
„Конкурентноспособност”, а има още милиард. Това са пари за малкия и среден бизнес Да 
погледнем и от другата страна. Казвате бизнесът е недоволен, а тези 32 милиарда, спестени 
пари в банките, те откъде идват? Откъде идват парите в депозитите?  
- Е, вероятно от някакъв вид печалба.  
- Именно, значи има хора, които печелят и внасят в банките. Говорим за 32 милиарда. Аз 
примерно, имам една позната, която ходи за социални помощи, а в същото време притежава 
три апартамента в центъра на София, които дава под наем. И тя казва, че държавата малко 
пари й дава.  
- Като стана дума за банки, какво мислите за данък „депозит”? Говори се, че притежателите на 
големите депозити ги изтеглят или преструктурират, за да спестят новия налог ?  
- Такъв данък има в цяла Европа. Не искам, да го коментирам. Хората отдавна са го 
измислили.Стремежът да се излъже на всяка цена държавата, накрая пак опира до „дайте 
повече пари за пенсии, за образование, за здравеопазване”. Но тази държава е наша, обща. И 
не е разтегателна. Имало е години с много пари в хазната. Тогава целият свят беше в подем и 
се акумулираха средства. Сега парите ги няма. Цели държави се разсипват. Ако съществуваха 
такива гениални финансисти и икономисти, или гениални практики, които да се справят с 
кризата, и Европа, и САЩ щяха отдавна да са излезли от нея. Ние обаче няма да разсипем 
държавата, за да спечелим изборите.  
- Според вас, Симеон Дянков добър финансист ли е? Доволен ли сте от него?  
- Разбира се, че съм доволен на този етап. България стои добре на фона на другите държави. 
На първо място дължим това на българския народ, заради неговите лишения. А на второ място 
е политическата воля на правителството.  
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/politika/2012/11/05/borisovski-pr-rabotish-otivash-otkrivash-i-
pokazvash.172221  
Брой думи: 931  
 
 
Резюме: БСП само вдига пушилка с референдума, казва премиерът пред "Стандарт"  
"Позицията на ГЕРБ е да подкрепи референдума, защото сме "за" ядрена енергия. Ние сме "за" 
да се произвежда ядрена енергия в седми реактор на "Козлодуй". Но сме срещу "Белене", 
защото в този проект цялата схема е корупционна в самото й зачатие. Ако дойде частен 
инвеститор, нека си го строи|. Това казва в интервю за"Стандарт" премиерът Бойко Борисов.  
 
Заглавие: Борисовски ПР: Работиш, отиваш, откриваш и показваш!  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: БСП само вдига пушилка с референдума, казва премиерът пред "Стандарт"  
"Позицията на ГЕРБ е да подкрепи референдума, защото сме "за" ядрена енергия. Ние сме "за" 
да се произвежда ядрена енергия в седми реактор на "Козлодуй". Но сме срещу "Белене", 
защото в този проект цялата схема е корупционна в самото й зачатие. Ако дойде частен 
инвеститор, нека си го строи|. Това казва в интервю за"Стандарт" премиерът Бойко Борисов.  
"Аз съм убеден, че БСП не иска този референдум. Защото за пореден път ще кажа, че ако 
Станишев е искал да строи "Белене", щял е да го направи. След като са подписали "Големия 
шлем", просто е щял да повика шефа на НЕК и да му разпореди да подпише. Фирмата е 100% 
държавна. Те не са го направили и сега с този референдум само вдигат пушилка. Прекрасно 
знаят каква е ситуацията. А ние искаме да се проведе референдумът", разсъждава премиерът.  
"Самият аз съм за ядрената енергетика. Сто пъти го казах. Но нямаме пари. И руснаците 
прекрасно знаят, че искаме да вземем техния реактор, голяма част от който сме платили, и да 
го сложим като седми реактор в "Козлодуй". Това ще удължи живота на пети и шести реактори. 
В "Козлодуй" има електропреносна система, има инженери, има работници, има 
инфраструктура, има всичко. Ако решим да правим "Белене", трябват ни двайсет и кусур 
милиарда. Откъде ще ги вземем. В БСП си имат и финансисти, и юристи, и всичко им е ясно. 
Любен Корнезов е прекрасен юрист и той знае, че така зададен въпросът с думичката "Белене" 
е противоконституционен. Но тяхната идея е съдът да го връща, да си играят и да си правят 
театър", допълва той.  
По повод на това, че бизнесът се оплаква, че средата у нас не е достатъчно стимулираща, 
Борисов заявява: "Кой бизнес се оплаква? Този, който строи Водното огледало в Кърджали? Да 
ти даде някой 100 милиона за такава работа, не е зле, нали".  
"Тези хиляди непрозрачни поръчки, които се даваха, отиваха при определен брой фирми. Ето 
сега дадохме на фирмите 450 хиляди по програма "Конкурентоспособност", а има още 
милиард. Това са пари за малкия и среден бизнес. Да погледнем и от другата страна. Казвате 
бизнесът е недоволен, а тези 32 милиарда спестени пари в банките, те откъде идват? Откъде 
идват парите в депозитите? ..значи има хора, които печелят и внасят в банките. Говорим за 32 
милиарда. Аз примерно имам една позната, която ходи за социални помощи, а в същото време 
притежава три апартамента в центъра на София, които дава под наем. И тя казва, че 
държавата малко пари й дава" посочв премиерът.  
"Данък "депозит" има в цяла Европа. Стремежът да се излъже на всяка цена държавата накрая 
пак опира до "дайте повече пари за пенсии, за образование, за здравеопазване". Но тази 
държава е наша, обща. Ако съществуваха такива гениални финансисти и икономисти, или 
гениални практики, които да се справят с кризата, и Европа, и САЩ щяха отдавна да са излезли 
от нея. Ние обаче няма да разсипем държавата, за да спечелим изборите", категоричен е 
министър-председателят.  
Брисов изтъква, че е доволен от финансовия министър Симеон Дянков и от здравния министър 
Десислава Атанасова.  
"България стои добре на фона на другите държави. На първо място дължим това на българския 
народ заради неговите лишения. А на второ място е политическата воля на правителството", 
изтъква премиерът.  
Той е сигурен, че инфраструктурните проекти водят инвеститорите, водят бизнеса и това ще 
вдигне и стандарта.  

http://www.dnes.bg/politika/2012/11/05/borisovski-pr-rabotish-otivash-otkrivash-i-pokazvash.172221
http://www.dnes.bg/politika/2012/11/05/borisovski-pr-rabotish-otivash-otkrivash-i-pokazvash.172221
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"Дунав мост 2 ще размърда северозападния регион. Ако ние нямаме втори мандат да строим 
"Хемус" и инфраструктурата на Северна България, тази част на държавата ще изостане", е 
мнението на Борисов.  
"За пенсионера е много важно да му увеличим парите с 10 или 15 лева. Но имаме 2,2 милиона 
пенсионери. Тези пари, те почти няма да ги усетят и даже ще кажат - подиграват се с нас. В 
същото време това са над 2 милиарда лева. Убеден съм, че ако парите се влагат в 
инфраструктура - магистрали, жп линии, летища, тогава ще имаме отворени канали за бизнеса. 
Тогава резултатът ще е безспорен", смята той.  
Борисов дава пример с Южната дъга в София. "В момента, в който я построихме, около нея 
изникна нов град, а беше гола поляна с един коларски път. Като направим Северната тангента, 
и там ще стане така. Просто бизнесът върви по широките пътища, а не по тесни калдъръми. 
Софиянци скоро ще минават през естакади. Строим в най-тежката криза. На всичкото отгоре 
плащаме борчовете на предишното правителство. Плащаме за хеликоптери, за самолети, за 
влакове, за какво ли не. Даваме на болниците, на стипендиантите, на докторантите. Това са 
неща, които изобщо не са правени преди", изтъква премиерът.  
"Станишев е продукт на своята спътница в живота. Тя му е пиар на поведението. И той пак 
заложи на черния пиар, защото от сутрин до вечер казва на бялото - черно. Без да има 
основание", подчертава още Борисов.  
Запитан дали има вероятност ГЕРБ да се коалира на парламентарните избори с партиите на 
Марешки или Яне Янев, Борисов отговаря: "ГЕРБ е единствената партия, която доказа, че може 
да управлява сама с миноритарно мнозинство. Така ще бъде и на изборите. Ето Станишев 
казва - ние не искаме коалиция с ГЕРБ. Но кога ГЕРБ му е предлагала коалиция? Кога го е 
искала за коалиционен партньор? Колкото Станишев е слаб като управленец, толкова пиарите 
са му страховити. Шапка им свалям, уникални са".  
"Моят пиар се състои в следното - работиш, отиваш, откриваш и го показваш на хората. Всеки 
ден откриваме това, което сме свършили. Ето на депото в Ботевград, какво да не му харесват. 
Преди горяха гумите около Ботевград и Етрополе. При откриването излиза Джордж Кремлис от 
Еврокомисията и казва: "Конграчулейшънс, Борисов". Поздравявам ви, загубихме баса, отново. 
За какво ми е пиар?", посочва премиерът.  
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A8%D1%83%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-15-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0  
Брой думи: 273  
 
 
Резюме: В предприятието на "Алкомет" ще бъдат открити нови 36 работни места  
Инвестиция на стойност 15 млн. евро ще съкрати енергийните разходи на завода за валцови и 
алуминиеви продукти в Шумен с 30%. Това стана ясно по време на събитие днес (5 ноември 
2012 г.), в рамките  
на което бяха открити нови производствени мощности в завода, собственост на фирма 
"Алкомет" АД, информираха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ).  
 
Заглавие: Шуменски завод инвестира 15 млн. евро в "зелени" мощности  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В предприятието на "Алкомет" ще бъдат открити нови 36 работни места  
Инвестиция на стойност 15 млн. евро ще съкрати енергийните разходи на завода за валцови и 
алуминиеви продукти в Шумен с 30%. Това стана ясно по време на събитие днес (5 ноември 
2012 г.), в рамките  
на което бяха открити нови производствени мощности в завода, собственост на фирма 
"Алкомет" АД, информираха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ).  
Компанията е бенефициент на Оперативна програма "Конкурентоспособност", процедура 
"Инвестиции в зелена индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 
3 806 726 лв. С  
реализирането му се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Очакванията са в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех да увеличи капацитета си от 
55 хил. тона до 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да достигне до 200 млн. 
евро.  
Откриването на проекта съвпадна с професионалния празник на местните работници - Денят на 
металурга. Участие в събитето взеха министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев,  
министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и премиерът Бойко Борисов. 
Присъстваха още кметът на община Шумен Красимир Костов, посланикът на Турция у нас Н. 
Пр. Исмаил Арамаз,  
областният управител на Шумен Димитър Александров, Антон Петров – председател на УС на 
Българската асоциация на металургичната индустрия и др.  
Министър Добрев заяви, че с този проект компанията бенефициент ще съкрати енергийните си 
разходи с 30%. Той добави още, че за последните 13 години в предприятието са вложени 
повече от 65  
млн. евро. Миналата година „Алкомет“ АД е получила сертификат за инвестиция клас А в 
размер на 26,8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
 

http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-15-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-15-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-15-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-15-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-15-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-15-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1714279  
Брой думи: 197  
 
 
Резюме: Шумен. С проекта по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ фирмата 
„Алкомет“ АД, гр. Шумен ще съкрати енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови роизводствени 
мощности в завода, съобщиха от министерството.  
 
Заглавие: Делян Добрев: С проекта по ОП „Конкурентоспособност“ фирма „Алкомет“ 
ще съкрати енергийните си разходи с 30 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шумен. С проекта по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ фирмата 
„Алкомет“ АД, гр. Шумен ще съкрати енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови роизводствени 
мощности в завода, съобщиха от министерството. Това е един от най-мащабните 
инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. Благодарение на тази 
инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил. 
тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да достигне до 200 млн. 
евро.  
Компанията е бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ - процедура „Инвестиции в зелена 
индустрия“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев подчерта, че „Алкомет“ АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година „Алкомет“ АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1714279
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/alkomet-poluchi-38-mln-lv-po-op-
konkurentosposobnost,142408/  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: Очаква се чрез инвестицията компанията да съкрати енергийните си разходи с 30%, 
посочи икономическият министър Делян Добрев  
 
Заглавие: Алкомет получи 3,8 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор: Петър Нейков, Евгения Европейска  
Текст: Очаква се чрез инвестицията компанията да съкрати енергийните си разходи с 30%, 
посочи икономическият министър Делян Добрев  
Шуменският алуминиев завод „Алкомет“ получи безвъзмездна финансова помощ от 3,8 
милиона лева по оперативна програма „Конкурентоспособност“ и процедурата „Инвестиции 
в зелена индустрия“, съобщиха от министерството на икономиката.  
С този проект „Алкомет“ АД ще съкрати енергийните си разходи с 30%, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени 
мощности в завода.  
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да се увеличи от 55 хил. тона годишно до 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието 
да достигне 200 млн. евро. С реализирането на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 
работни места.  
Министър Добрев подчерта, че „Алкомет“ АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро.  
Миналата година „Алкомет“ АД получи сертификат за инвестиция клас А в размер на 26,8 млн. 
лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/alkomet-poluchi-38-mln-lv-po-op-konkurentosposobnost,142408/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/alkomet-poluchi-38-mln-lv-po-op-konkurentosposobnost,142408/
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12347941  
Брой думи: 174  
 
 
Резюме: Шуменският завод Алкомет АД ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще свие 
енергийните му разходи с 30%, съобщава министерство на икономиката и енергетиката. 
Дружеството ще получи безвъзмездно 3.8 млн. лв. по Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“, благодарение на което инвестиционното намерение ще се реализира.  
 
Заглавие: Алкомет АД свива енергийните си разходи с проект за €15 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шуменският завод Алкомет АД ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще свие 
енергийните му разходи с 30%, съобщава министерство на икономиката и енергетиката. 
Дружеството ще получи безвъзмездно 3.8 млн. лв. по Оперативна програма 
“Конкурентоспособност“, благодарение на което инвестиционното намерение ще се 
реализира. В изпълнението на проекат ще бъдат разкрити нови 36 работни места. Очаква се в 
началото на 2013 година да се вдигне капацитета на производствата, а от там и годишният 
оборот да се увеличи до 200 млн. евро. Алкомет АД е смятан за най-големият доставчик на 
потребителско фолио на европейския пазар с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в 
предприятието са вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година дружеството получи 
сертификат за инвестиция клас А заради проект за 26.8 млн. лв. в изграждането на леярска 
линия и фолиев стан. 

В днешната сесия на Българска фондова борса няма сделки с книжа на дружеството, което е 
публично и се търгува на регулирания пазар. Последните сделки с акциите му са от 31 
октомври, когато търговията затвори при 5.10 лв. за лот. 
  
DarikFinance  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12347941
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12347807  
Брой думи: 193  
 
 
Резюме: Очаква се чрез инвестицията компанията да съкрати енергийните си разходи с 30%, 
посочи икономическият министър Делян Добрев  
 
Заглавие: Алкомет получи 3,8 млн. лв. по ОП „Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очаква се чрез инвестицията компанията да съкрати енергийните си разходи с 30%, 
посочи икономическият министър Делян Добрев  
Шуменският алуминиев завод „Алкомет“ получи безвъзмездна финансова помощ от 3,8 
милиона лева по оперативна програма “Конкурентоспособност“ и процедурата „Инвестиции 
в зелена индустрия“, съобщиха от министерството на икономиката.  
С този проект „Алкомет“ АД ще съкрати енергийните си разходи с 30%, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени 
мощности в завода. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да се увеличи от 55 хил. тона годишно до 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието 
да достигне 200 млн. евро. С реализирането на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 
работни места. 
Министър Добрев подчерта, че „Алкомет“ АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. 
Миналата година „Алкомет“ АД получи сертификат за инвестиция клас А в размер на 26,8 млн. 
лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан. 
 
Investor.bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12347807
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12347996  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: С проекта по ОП “Конкурентоспособност“ фирмата “Алкомет“ АД, Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, съобщиха от МИЕТ.  
 
Заглавие: Добрев: “Алкомет“ АД е най-големият доставчик в ЕС на потребителско фолио  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекта по ОП “Конкурентоспособност“ фирмата “Алкомет“ АД, Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, съобщиха от МИЕТ. 
Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро. 
Компанията е бенефициент по ОП "Конкурентоспособност" - процедура "Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места. 
Делян Добрев подчерта, че "Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар на 
потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година "Алкомет" АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан. 
Делян Добрев поздрави работещите в предприятието послучай професионалния им празник. 
 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12347996
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12347575  
Брой думи: 197  
 
 
Резюме: С проекта по Оперативна програма Конкурентоспособност фирмата Алкомет АД, гр. 
Шумен ще съкрати енергийните си разходи с 30 %.  
 
Заглавие: С проекта по ОП „Конкурентоспособност“ Алкомет ще съкрати енергийните 
разходи с 30%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекта по Оперативна програма Конкурентоспособност фирмата Алкомет АД, гр. 
Шумен ще съкрати енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на 
труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, 
съобщиха от министерството.  
Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро. 
Компанията е бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ - процедура „Инвестиции в зелена 
индустрия“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места. 
Министър Добрев подчерта, че „Алкомет“ АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. 
Миналата година „Алкомет“ АД е получило сертификат за инвестиция клас А в размер на 26.8 
млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12347575
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12347403  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: С проекта по ОП Конкурентоспособност фирмата Алкомет АД, Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов иминистъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, съобщиха от МИЕТ.  
 
Заглавие: Добрев: Алкомет АД е най-големият доставчик на европейския пазар на 
потребителско фолио  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекта по ОП Конкурентоспособност фирмата Алкомет АД, Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов иминистъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, съобщиха от МИЕТ.  
Това е един от най-мащабните инвестиционнипроекти на компанията на стойност 15 млн. евро. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро.  
Компанията е бенефициент по ОП Конкурентоспособност – процедура Инвестиции в зелена 
индустрия.Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането на 
проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев подчерта, че АлкометАД е най-големият доставчик на европейския пазар на 
потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година АлкометАД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
Министър Делян Добрев поздрави работещите в предприятието послучай професионалния им 
празник.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12347403
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12347252  
Брой думи: 204  
 
 
Резюме: Шумен /КРОСС/ С проекта по ОП “Конкурентоспособност“ шуменската фирма 
“Алкомет“ АД ще съкрати енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени 
мощности в завода. Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на 
стойност 15 млн. евро. Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. 
капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният 
оборот на предприятието да достигне до 200 млн. евро.  
 
Заглавие: Борисов и двама министри откриха нови производствени мощности в 
шуменски завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шумен /КРОСС/ С проекта по ОП “Конкурентоспособност“ шуменската фирма 
“Алкомет“ АД ще съкрати енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени 
мощности в завода. Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на 
стойност 15 млн. евро. Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. 
капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният 
оборот на предприятието да достигне до 200 млн. евро.  
Компанията е бенефициент по ОП “Конкурентоспособност“ - процедура “Инвестиции в зелена 
индустрия“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев подчерта, че “Алкомет“ АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година “Алкомет“ АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев 
стан.Министър Делян Добрев поздрави работещите в предприятието по случай 
професионалния им празник.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12347252
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12348974  
Брой думи: 192  
 
 
Резюме: С проекта по ОП “Конкурентоспособност“ фирмата “Алкомет“ АД, гр. Шумен ще 
съкрати енергийните си разходи с 30%.  
 
Заглавие: Алкомет приключи проект за 15 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекта по ОП „Конкурентоспособност“ фирмата “Алкомет“ АД, гр. Шумен ще 
съкрати енергийните си разходи с 30%. 
Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с 
премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха 
нови производствени мощности в завода. 
Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро. 
Компанията е бенефициент по ОП "Конкурентоспособност" - процедура "Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места. 
Министър Добрев подчерта, че "Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. 
За последните 13 години в предприятието са вложени повече от 65 млн. евро. 
Миналата година "Алкомет" АД е получило сертификат за инвестиция клас А в размер на 26.8 
млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан. 
  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12348974
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_659752944  
Брой думи: 188  
 
 
Резюме: Шуменският завод Алкомет ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще намали 
енергийните си разходи с 30%, съобщи Министерствота на икономиката, енергетиката и 
туризма.  
 
Заглавие: Алкомет инвестира 15 млн. евро да намали енергийните си разходи  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шуменският завод Алкомет ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще намали 
енергийните си разходи с 30%, съобщи Министерствота на икономиката, енергетиката и 
туризма.  
Дружеството ще получи безвъзмездно 3.8 млн. лв. по Оперативна програма 
"Конкурентоспособност", благодарение на което инвестиционното намерение ще се 
реализира. В изпълнението на проекта ще бъдат разкрити нови 36 работни места. Очаква се в 
началото на 2013 година да се вдигне капацитета на производствата, а от там и годишният 
оборот да се увеличи до 200 млн. евро.  
Алкомет е сред най-големите доставчици на потребителско фолио на европейския пазар с 
пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са вложени повече от 65 млн. 
евро. Миналата година дружеството получи сертификат за инвестиция клас А заради проект за 
26.8 млн. лв. в изграждането на леярска линия и фолиев стан.  
Днес в шуменската фирма премиерът Бойко Борисов, министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев и социалният министър Тотю Младенов откриха нови 
производствени мощности в завода.  
Алкомет е публично дружество и акциите му се търгуват на Българската фондова борса. 
Последните сделки с книжата му са от 31 октомври, когато търговията затвори при 5.10 лв. за 
лот.  
 

http://money.bg/news/id_659752944
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.shum.bg  
Връзка: http://shum.bg/index.php?item=83043  
Брой думи: 544  
 
 
Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов присъства днес на Националното честване 
на Деня на металурга в шуменската фирма „Алкомет“ и откри нови производствени мощности 
във валцовия цех на дружеството. Заедно с него бяха и министрите на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев, на социалната политика Тотю Младенов, на 
земеделието и храните Мирослав Найденов.  
 
Заглавие: Премиерът откри производствени мощности за 15 млн. евро в "Алкомет"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов присъства днес на Националното честване на 
Деня на металурга в шуменската фирма „Алкомет“ и откри нови производствени мощности във 
валцовия цех на дружеството. Заедно с него бяха и министрите на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев, на социалната политика Тотю Младенов, на земеделието и храните 
Мирослав Найденов. На тържественото откриване бяха също Негово Превъзходителство 
посланикът на Република Турция в България Исмаил Арамаз, областният управител на Шумен 
Димитър Александров, кметът на града Красимир Костов, народните представители Ивайло 
Тошев, Ралица Тодорова, Юнал Лютви, Четин Казак, както и Касим Дал, синдикални лидери, 
представители на големи фирми от металургичния бранш в страната и над 150 официални 
лица.  
„Честит празник и безаварийна работа. Радвам се, че когато се създава същинската икономика, 
когато се откриват нови работни места, когато се произвежда, когато се изнася – това са 
инвестиции, които са много полезни за държавата. При средна работна заплата 1000 лв. сега 
се надяваме, че с новите инвестиции тя ще се увеличи", каза министър-председателят Борисов 
при откриването на новите мощности, след което натисна бутона за старт на поточната линия 
за студено валцоване.  
„За тази компания цифрите говорят сами по себе си – от 1999 година е увеличила своето 
производство 20 пъти досега, като се е превърнала в най-големия доставчик на европейския 
пазар на потребителско фолио, с пазарен дял от 20 %, повече от 65 млн. евро инвестиции за 
тези 13 години и в момента има повече конкурентни предимства, от която и да е компания“, каза 
и министър Делян Добрев. Той добави, че с пълно право министерството е дало на фирмата 
"клас А" инвеститор, което е спомогнало за по-бързото извършване на тази инвестиция. „А 
преди няколко месеца фирмата получи подкрепа по ОП „Конкурентоспособност“ за 
допълнително развитие на производствената дейност, съкращаване на разходите и всъщност 
проектът, който ще финансираме ще съкрати с 30% енергийните ресурси, които използва 
предприятието“, уточни още Добрев.  
Още по темата  
Президентът на Република Турция е на посещение в Шуменско  
12.07.2011 15:02  
„Правенето на бизнес в България не е трудно, данъчната политика е много добра, климатът е 
добър. До ден днешен от страна на областната управа, общината или от министерствата 
затруднения не сме срещали. Също така и работниците ни са великолепни. Гледам 
положително на света и смятам, че ще успеем. Ние сме щастливи и горди с това ново начало 
за нас“, сподели пред присъстващите председателят на Надзорния съвет на „Алкомет“ Фикрет 
Индже. Той уточни, че благодарение на новата инвестиция производственият капацитет се 
увеличава от 55 хил. тона на 65 хил., а оборотът от 140 млн. евро ще се увеличи на 240 млн. 
евро. „Работим в България от 12 години и благодарим за благоприятния климат, който е 
създаден тук. Благодарим за подкрепата, която винаги сме имали от българските държавници“, 
каза Фикрет Индже.  
Негово Превъзходителство посланикът на Република Турция в България Исмаил Арамаз 
поздрави всички служители, работници и гости. „За нас е голяма чест, че откриването се 
осъществява с присъствието на премиера. Смятам, че откриването на тази нова поточна линия 
ще е от полза за жителите на Шумен. Поздравявам управлението на фирмата за тази 
инвестиция, както и за социалната им политика да помагат на общината, на болницата, на 
университета, на развитието на културата“, каза гостът.  

http://shum.bg/index.php?item=83043
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Открититата днес линия за студено валцоване е част от инвестицията на стойност 15 млн.евро, 
заради която шуменската фирма получи сертификат за инвеститор „Клас А“.  
ШУМ.БГ  
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.stroitelstvo.bg  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1939639  
Брой думи: 793  
 
 
Резюме: 85 компании с договори за финансиране по еврофондовете  
85 фирми получиха договори за безвъзмездна финансова помощ от близо 60 млн. лева за 
технологична модернизация по линия на оперативна програма "Конкурентоспособност".  
 
Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 85 компании с договори за финансиране по еврофондовете  
85 фирми получиха договори за безвъзмездна финансова помощ от близо 60 млн. лева за 
технологична модернизация по линия на оперативна програма „Конкурентоспособност".  
Компаниите са подбрани от списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които 
са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.  
Проектите, за които са подписани договори за финансиране, включват иновативни технологии 
за разширяване на производствата, както и въвеждането в експлоатация на нови 
производствени мощности и увеличаване на обема произведена продукция.Сключените 
договори ще осигурят допълнителни работни места и реални средства за компаниите.  
***  
"Перфектюп" с нов завод за 3.5 млн. евро в България  
В "Перфектюп Пакеджинг БГ" се произвеждат алуминиеви тубички за фармацевтичната и 
козметичната промишленост. Вече откритото предприятие в Стара Загора дава работа на около 
45 души, като до края на годината ще бъдат открити още толкова работни места. Инвестицията 
за новото производство е в размер на 3.5 млн. евро. Дружеството е е с капитали на турския 
холдинг "Перфектюп", фирмата-майка "Bell холдинг" и гръцката "Алуман". В момента се 
използва само част от капацитета на фабриката, а продукцията освен за българския пазар е 
предназначена и за износ в Турция, Алжир и други държави.  
***  
Държавата продаде акциите си и от ЧЕЗ  
33% държавни акции в електроразпределителните дружества на ЧЕЗ в България бяха 
продадени на фондовата борса през седмицата. Целият акционерен капитал на "ЧЕЗ 
Разпределение България" бе оценен на 272.8 млн. лв., а на "ЧЕЗ Електро България" - на 43.3 
млн. лв. Чрез инвестиционен посредник бяха изтъргувани 63 624 броя акции от капитала на 
"ЧЕЗ Разпределение България" и 1650 броя акции на "ЧЕЗ Електро България" .  
Преди месец на борсата бе продаден държавният дял и от електроразпределителното 
дружество за Североизточна България "Енерго-Про". "Енерго-Про Мрежи" и "Енерго-Про 
Продажби" донесоха на държавата приходи от 65 млн. лв.  
През декември миналата година държавата продаде и дяловете си в "ЕВН 
Електроразпределение" и "ЕВН България Електроснабдяване" за 98 млн. лв.  
***  
Стартира набирането на проекти за градско развитие в София по JESSICA  
На 1 ноември "Фонд за устойчиво градско развитие на София" (ФУГРС) обяви покана за 
набиране на проектни предложения за градско развитие в столицата по линия на инициативата 
JESSICA. Средствата ще се предоставят под формата на дългосрочни нисколихвени заеми за 
изпълнение. Общият финансов ресурс на фонда е 49.2 млн. лв., като 24.6 млн. лв. са от ОП 
"Регионално развитие", а останалите 24.6 млн. лева са осигурени от ФЛАГ под формата на 
съфинансиране.  
Поканата е насочена към проекти с по-ниска норма на възвращаемост, но със значим социален 
ефект за градското развитие на София. Приоритетните области на финансиране са: 
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна 
инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност; изграждане на нова или 
възстановяване на съществуваща градска инфраструктура, индустриални зони, бизнес, 
търговски и развлекателни центрове, спортни съоръжения; устойчиви градски транспортни 
системи, включително системи за управление на трафика, паркинги и др.; развитие и 
изграждане на нови институции на бизнес средата.  

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1939639
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Като бенефициенти могат да кандидатстват: Столичната община; търговски дружества, в които 
Столичната община има над 50% участие; други общински публично-правни организации на 
Столичната община по Закона за ПЧП; публично-частни дружества, създадени по Закона за 
ПЧП, или лица, сключили договор за ПЧП със Столичната община или нейни публично-правни 
организации, частни инвеститори.  
***  
1 млн. лв. инвестира "Метро кеш енд кери България" в изграждането на нова пътна връзка в 
Плевен  
1 млн. лв. инвестира "Метро кеш енд кери България" в изграждането на нова пътна връзка, 
свързваща магазин "Метро" - Плевен, с главен път София – Русе. Инвестицията бе 
реализирана в рамките на три месеца от главния изпълнител "Монолит" АД – София, по проект 
на "АВИ консулт 2002" ООД - София. Надзорът по време на строителството реализира 
плевенската фирма "Графити".  
Влизането към обекта от София е решено с изграждането на малко мостово съоръжение върху 
общинска земя, което предстои да бъде дарено на община Плевен.  
С реализацията на новия вход-изход към магазина целта ни е да облекчим и направим по-
лесен достъпа за клиенти, каза при откриването д-р Емилиян Абаджиев - регионален мениджър 
на "Метро кеш енд кери интернешънъл" за Централна и Източна Европа. Инвестицията стана 
възможна малко повече от четири години след откриването на магазина в Плевен. Досега вход-
изходът ставаше от задната страна на магазина през Индустриална зона по временна пътна 
връзка. В момента се търси решение за подхода и влизането към магазина от посока Русе.  
Около 25% се очаква да скочи оборотът на плевенския клон на веригата с пуска на новата 
пътна връзка. Веригата е известна с аналитичния си подход и детайлно проучване на пазара и 
се надявам, че присъствието на МЕТРО в Плевен е сигнал и за други инвеститори, каза още д-р 
Емилиян Абаджиев.  
Символичното прерязване на лентата на новата придобивка направиха кметът на Плевен 
проф. д-р Димитър Стойков и регионалният мениджър на "Метро кеш енд кери интернешънъл" 
за Централна и Източна Европа д-р Емилиян Абаджиев.  
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/84437/%C0%EB%EA%EE%EC%E5%F2+%C0%C4+%F1%E2%E8
%E2%E0+%E5%ED%E5%F0%E3%E8%E9%ED%E8%F2%E5+%F1%E8+%F0%E0%E7%F5%EE%
E4%E8+%F1+%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E7%E0+%8815+%EC%EB%ED.  
Брой думи: 177  
 
 
Резюме: Шуменският завод Алкомет АД ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще свие 
енергийните му разходи с 30%, съобщава министерство на икономиката и енергетиката.  
 
Заглавие: Алкомет АД свива енергийните си разходи с проект за €15 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шуменският завод Алкомет АД ще инвестира 15 млн. евро в проект, който ще свие 
енергийните му разходи с 30%, съобщава министерство на икономиката и енергетиката.  
Дружеството ще получи безвъзмездно 3.8 млн. лв. по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”, благодарение на което инвестиционното намерение ще се 
реализира. В изпълнението на проекат ще бъдат разкрити нови 36 работни места. Очаква се в 
началото на 2013 година да се вдигне капацитета на производствата, а годишният оборот да се 
увеличи до 200 млн. евро.  
Алкомет АД е най-големият доставчик на европейския пазар на потребителско фолио с пазарен 
дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са вложени повече от 65 млн. евро. 
Миналата година дружеството получи сертификат за инвестиция клас А за вложението от 26.8 
млн. лв. в изграждането на леярска линия и фолиев стан.  
В днешната сесия на Българска фондова борса няма сделки с книжа на дружеството, което е 
публично и се търгува на регулирания пазар. Последните сделки с акциите му са от 31 
октомври, когато търговията затвори про 5.10 лв. за лот.  
* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/84437/%C0%EB%EA%EE%EC%E5%F2+%C0%C4+%F1%E2%E8%E2%E0+%E5%ED%E5%F0%E3%E8%E9%ED%E8%F2%E5+%F1%E8+%F0%E0%E7%F5%EE%E4%E8+%F1+%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E7%E0+%8815+%EC%EB%ED.
http://www.darikfinance.bg/novini/84437/%C0%EB%EA%EE%EC%E5%F2+%C0%C4+%F1%E2%E8%E2%E0+%E5%ED%E5%F0%E3%E8%E9%ED%E8%F2%E5+%F1%E8+%F0%E0%E7%F5%EE%E4%E8+%F1+%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E7%E0+%8815+%EC%EB%ED.
http://www.darikfinance.bg/novini/84437/%C0%EB%EA%EE%EC%E5%F2+%C0%C4+%F1%E2%E8%E2%E0+%E5%ED%E5%F0%E3%E8%E9%ED%E8%F2%E5+%F1%E8+%F0%E0%E7%F5%EE%E4%E8+%F1+%EF%F0%EE%E5%EA%F2+%E7%E0+%8815+%EC%EB%ED.
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1336445  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: Шумен /КРОСС/ С проекта по ОП „Конкурентоспособност" шуменската фирма 
„Алкомет" АД ще съкрати енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени 
мощности в завода. Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на 
стойност 15 млн. евро. Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. 
капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният 
оборот на предприятието да достигне до 200 млн. евро.  
 
Заглавие: Борисов и двама министри откриха нови производствени мощности в 
шуменски завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Шумен /КРОСС/ С проекта по ОП „Конкурентоспособност" шуменската фирма 
„Алкомет" АД ще съкрати енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени 
мощности в завода. Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на 
стойност 15 млн. евро. Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. 
капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният 
оборот на предприятието да достигне до 200 млн. евро.  
Компанията е бенефициент по ОП „Конкурентоспособност" - процедура „Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев подчерта, че „Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година „Алкомет" АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
Министър Делян Добрев поздрави работещите в предприятието по случай професионалния им 
празник.  
 
  

http://www.cross.bg/1336445
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Дата: 05.11.2012  
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]=3D05-11-
2012&news_filters[created_on][to  
Брой думи: 290  
 
Резюме: Премиерът Бойко Борисов откри нови производствени мощности в завода на 
"Алкомет" АД в Шумен. На церемонията присъстваха 150 официални гости, сред които 
министрите Делян Добрев, Тотю Младенов, Мирослав Найденов, посланикът на Турция у нас 
Исмаил Арамаз, областният управител Димитър Александров, кметът Красимир Костов, 
председателят на надзорния съвет на "Алкомет" Фикрет Индже, депутати.  
 
Заглавие: Премиерът Бойко Борисов откри нови производствени мощности в завода на 
"Алкомет" АД в Шумен  
Подзаглавие:  
Автор: Станимир Савов, БТА  
Текст: Премиерът Бойко Борисов откри нови производствени мощности в завода на "Алкомет" 
АД в Шумен. На церемонията присъстваха 150 официални гости, сред които министрите Делян 
Добрев, Тотю Младенов, Мирослав Найденов, посланикът на Турция у нас Исмаил Арамаз, 
областният управител Димитър Александров, кметът Красимир Костов, председателят на 
надзорния съвет на "Алкомет" Фикрет Индже, депутати.  
"Радвам се, че когато се създава същинската икономика, когато се разкриват работни места, 
когато се произвежда, когато се изнася - това са инвестиции, които са много полезни за 
държавата", каза министър-председателят. Той уточни, че държавата ще подпомогне "Алкомет" 
с осъществяването на проект за енергийна ефективност на стойност 4 млн. лева, по програма 
"Конкурентоспособност", който ще доведе до намаление на разходите до 30 процента.  
Председателят на Надзорния съвет на "Алкомет" Фикрет Индже благодари на правителството 
за оказаната подкрепата за развиване на бизнес. Той отбеляза, че за 12-те години работа в 
България от "Алкомет" са инвестирали 65 млн. евро. Индже уточни, че с настоящата 
инвестиция от 15 млн. евро, ще бъде завършен един от най-мащабните проекти на компанията. 
Очаква се след като машините започнат да работят на пълен ход в началото на 2013 г., 
капацитетът на валцовия цех на завода от 55 000 тона годишно, да достигне 80 000 тона, а 
годишният оборот на компанията да се увеличи до 200 млн. евро.  
На церемонията, посланик Арамаз отправи молба към българското правителство за изграждане 
на магистрала между Шумен и Ямбол и поиска да бъдат премахнати "визовите пречки" за 
турските бизнесмени. Арамаз каза още, че страната му има намерение да открие генерално 
консулство в Шумен, с цел да се привлекат нови инвестиции.  
Официалното откриване на производствените мощности в завода е част от националното 
честване на "Деня на металурга" , чиито домакини тази година са "Алкомет" АД и Българската 
асоциация на металургичната индустрия.  
 
/НЗ/  
 

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=05-11-2012&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=05-11-2012&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=05-11-2012&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=05-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto
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Дата: 05.11.2012  
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]=3D05-11-
2012&news_filters[created_on][to  
Брой думи: 214  
 
Резюме: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" фирмата "Алкомет" в Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 процента. Това е заявил министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма Делян Добрев, цитиран от пресцентъра на МИЕТ.  
 
Заглавие: С проект по ОП "Конкурентоспособност" българска фирма ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 процента, е заявил министър Делян Добрев  
Подзаглавие:  
Автор: Мара Барева, БТА  
Текст: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" фирмата "Алкомет" в Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 процента. Това е заявил министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма Делян Добрев, цитиран от пресцентъра на МИЕТ.  
Добрев, заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната политика Тотю 
Младенов, откриха нови производствени мощности в завода.  
Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро, посочват от МИЕТ.  
Компанията е бенефициент по ОП "Конкурентоспособност" - процедура "Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането  
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев е подчертал, че "Алкомет" е най-големият доставчик на европейския пазар на 
потребителско фолио с пазарен дял от 20 процента. За последните 13 години в предприятието 
са вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година "Алкомет" АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
Министър Делян Добрев е поздравил работещите в предприятието по случай професионалния 
им празник.  
 

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=05-11-2012&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=05-11-2012&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=05-11-2012&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=05-11-2012&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5262831  
Брой думи: 207  
 
 
Резюме: Министър Добрев подчерта, че "Алкомет" АД е най-големият доставчик на 
европейския пазар на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в 
предприятието са вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година "Алкомет" АД е получило 
сертификат за инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и 
фолиев стан.  
 
Заглавие: Добрев: "Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар на 
потребителско фолио  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" фирмата "Алкомет" АД, Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, съобщиха от МИЕТ.  
Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро.  
Компанията е бенефициент по ОП "Конкурентоспособност" - процедура "Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев подчерта, че "Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година "Алкомет" АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
Министър Делян Добрев поздрави работещите в предприятието послучай професионалния им 
празник. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5262831
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.vesti.bg  
Връзка: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5263031  
Брой думи: 411  
 
 
Резюме: Радвам се, че когато се създава същинската икономика, когато се откриват нови 
работни места, когато се произвежда, когато се изнася – това са инвестиции, които са полезни 
за държавата. При средна работна заплата 1000 лева, сега се надяваме, че с новите 
инвестиции, тя ще се увеличи.  
 
Заглавие: Премиерът откри нови производствени мощности в Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Радвам се, че когато се създава същинската икономика, когато се откриват нови работни 
места, когато се произвежда, когато се изнася – това са инвестиции, които са полезни за 
държавата. При средна работна заплата 1000 лева, сега се надяваме, че с новите инвестиции, 
тя ще се увеличи.  
Това каза министър-председателят Бойко Борисов в Шумен, където присъства на националното 
честване на Деня на металурга в Шумен и откри нови производствени мощности във валцовия 
цех на "Алкомет", предаде кореспондентът на БГНЕС от града.  
"За тази компания цифрите говорят сами по себе си – от 1999 година е увеличила своето 
производство 20 пъти досега, като се е превърнала в най-големия доставчик на европейския 
пазар на потребителско фолио, с пазарен дял от 20%. Повече от 65 млн. евро инвестиции за 
тези 13 години и в момента има повече конкурентни предимства, от която и да е компания", 
каза от своя страна министър Делян Добрев. Той добави, че с пълно право министерството е 
дало на фирмата "клас А" инвеститор, което е спомогнало за по-бързото извършване на тази 
инвестиция. "А преди няколко месеца фирмата получи подкрепа по ОП 
"Конкурентоспособност" за допълнително развитие на производствената дейност, 
съкращаване на разходите и всъщност проектът, който ще финансираме ще съкрати с 30% 
енергийните ресурси, които използва предприятието", уточни още Добрев.  
"Правенето на бизнес в България не е трудно. Данъчната политика е много добра, бизнес 
климатът е добър. До ден днешен от страна на областната управа, общината или от 
министерствата затруднения не сме срещали. Също така и работниците ни са великолепни. 
Гледам положително на света и смятам, че ще успеем. Ние сме щастливи и горди с това ново 
начало за нас", сподели пред присъстващите председателят на Надзорния съвет на "Алкомет" 
Фикрет Индже. Той уточни, че благодарение на новата инвестиция производственият капацитет 
се увеличава от 55 хил. тона на 65 хил., а оборотът от 140 млн. евро ще се увеличи на 240 млн. 
евро. "Работим в България от 12 години и благодарим за благоприятния климат, който е 
създаден тук", каза още Индже.  
Заедно с Борисов в Шумен бяха и министрите на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев, на социалната политика Тотю Младенов, на земеделието и храните Мирослав 
Найденов. На тържественото откриване бяха също Н. Пр. посланикът на Република Турция в 
България Исмаил Арамаз, областният управител на Шумен Димитър Александров, кметът на 
града Красимир Костов, народните представители Ивайло Тошев, Ралица Тодорова, Юнал 
Лютви, Четин Казак, както и Касим Дал, синдикални лидери, представители на големи фирми от 
металургичния бранш в страната и над 150 официални лица. /БГНЕС /  
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5263031
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.dnesplus.bg  
Връзка: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=589053  
Брой думи: 251  
 
 
Резюме: От 22 до 31 октомври 2012 г. Областен информационен център - Ямбол проведе 
цикъл от информационни срещи в петте общини от област Ямбол на тема: „Представяне на 
добри практики и актуални отворени процедури".  
 
Заглавие: ОИЦ - Ямбол проведе втори цикъл от информационни срещи в петте общини 
на област Ямбол  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От 22 до 31 октомври 2012 г. Областен информационен център - Ямбол проведе цикъл 
от информационни срещи в петте общини от област Ямбол на тема: „Представяне на добри 
практики и актуални отворени процедури".  
На срещите присъстваха над 140 представители на местните администрации, малки и средни 
предприятия, социалните услуги, читалища, училища и представители на НПО-сектора. 
Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси", „Административен капацитет", както и с финансовия 
инструмент JEREMIE и параметрите на 5 успешно приключили проекти по различни оперативни 
програми в област Ямбол.  
Присъстващите проявиха интерес към процедурите за обучение и преквалификация по схема 
„Ново работно място", допустимите дейности по схема „Безопасен труд" и представените 
предстоящи процедури по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".  
Инициативата JEREMIE предизвика искрен интерес у представителите на местния бизнес като 
особено заинтригувани бяха от новия дългов инструмент и предвиденото по него ефективно 
50% намаление на лихвения процент по търговските заеми.  
Представени бяха и активните в момента схеми, насочени към областните и общински 
администрации за повишаване квалификацията на служителите.  
В анкетните карти многократно бе изразено мнение, че такива информационни срещи са 
изключително полезни и необходими и трябва да се превърнат в регулярна практика.  
ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Ямбол функционира по проект „Изграждане и 
функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по договор № 
BG161РО002-3.3.02-00011-С0001.  
 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=589053
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/28529_s%20proekta%20po%20op%20konkurentosposobnost%20alkomet%20shte%2
0sykrati%20energiinite%20si%20razhodi%20s%2030%20_bg/  
Брой думи: 202  
 
 
Резюме: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" фирмата "Алкомет" АД, гр. Шумен ще 
съкрати енергийните си разходи с 30 %, заяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев.  
 
Заглавие: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" "Алкомет" ще съкрати енергийните 
си разходи с 30 %  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" фирмата "Алкомет" АД, гр. Шумен ще 
съкрати енергийните си разходи с 30 %, заяви министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев. Премиерът Бойко Борисов заедно с икономическия министър и 
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов откриха нови производствени 
мощности в завода. Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на 
стойност 15 млн. евро.  
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро.  
Компанията е бенефициент по ОП "Конкурентоспособност" - процедура "Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев подчерта, че "Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро.  
Миналата година "Алкомет" АД получи сертификат за инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. 
лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
Министър Делян Добрев поздрави работещите в предприятието послучай професионалния им 
празник.  
 

http://www.3e-news.net/show/28529_s%20proekta%20po%20op%20konkurentosposobnost%20alkomet%20shte%20sykrati%20energiinite%20si%20razhodi%20s%2030%20_bg/
http://www.3e-news.net/show/28529_s%20proekta%20po%20op%20konkurentosposobnost%20alkomet%20shte%20sykrati%20energiinite%20si%20razhodi%20s%2030%20_bg/
http://www.3e-news.net/show/28529_s%20proekta%20po%20op%20konkurentosposobnost%20alkomet%20shte%20sykrati%20energiinite%20si%20razhodi%20s%2030%20_bg/
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/-
%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82  
Брой думи: 176  
 
 
Резюме: Очаква се в шуменската фирма да бъдат назначени нови 36 работници  
Шуменската фирма "Алкомет" откри нови производствени мощности за 15 млн. евро днес. На 
церемонията присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
премиерът Бойко Борисов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.  
 
Заглавие: "Алкомет" откри производствени мощности за 15 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Очаква се в шуменската фирма да бъдат назначени нови 36 работници  
Шуменската фирма "Алкомет" откри нови производствени мощности за 15 млн. евро днес. На 
церемонията присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, 
премиерът Бойко Борисов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.  
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да се увеличи от 55 хил. тона годишно на 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието 
да достигне до 200 млн. евро, информират от МИЕТ.  
Компанията е бенефициент по ОП "Конкурентоспособност" - процедура "Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Добрев подчерта, че "Алкомет" е най-големият доставчик на европейския пазар на 
потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година фирмата е получила сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26,8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/-%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/-%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/-%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/-%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/-%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/-%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.press.dir.bg  
Връзка: http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=345146&df=45&dflid=3  
Брой думи: 411  
 
 
Резюме: Министърът на икономиката Делян Добрев ще открие конференция за 
предприемачество на тема „България – Силициевата долина на Балканите – възможно ли е?” 
Фондация StartUP организира мащабен бизнес форум, на който утвърдени хора от бизнеса се 
срещат с млади предприемачи 17 ноември 2012г. в Интер Експо Център и 18 ноември 2012г. 
във VIVACOM Art Hall  
 
Заглавие: Покана: „България – Силициевата долина на Балканите – възможно ли е?”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министърът на икономиката Делян Добрев ще открие конференция за 
предприемачество на тема „България – Силициевата долина на Балканите – възможно ли е?” 
Фондация StartUP организира мащабен бизнес форум, на който утвърдени хора от бизнеса се 
срещат с млади предприемачи 17 ноември 2012г. в Интер Експо Център и 18 ноември 2012г. 
във VIVACOM Art Hall  
Най-голямата конференция за предприемачество в България ще се проведе на 17-ти ноември. 
Тя ще бъде открита от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев от 
9.30 часа. Мястото е Интер Експо Център София. А темата: „България – Силициевата долина 
на Балканите”. Конференцията се организира от фондация StartUP, като продължение на 
провеждащата се от пет години у нас конференция StartUP.  
На следващия ден конференцията ще продължи във VIVACOM Art Hal с четири последователно 
провеждащи се уъркшопа за млади предприемачи, а успоредно с това ще се проведе и хакатон 
– състезание по програмиране. Инициативата ще бъде част от Световната седмица по 
предприемачество (Global Entrepreneurship Week), основен домакин на която е Джуниър 
Ачийвмънт България.  
В рамките на първия панел "Политика за насърчаване на малките и средни предприятия" ще 
вземат участие икономическият съветник на президента Евгени Ангелов, зам.-министърът на 
икономиката Ивайло Грънчаров, изпълнителният директор на София Тех Парк, Елица 
Панайотова, както и Гергана Паси.  
В останалите два дискусионни панела участие ще вземат част от основателите на двата 
Acceleration & Seed фонда, които инвестират в стартиращи бизнеси чрез финансовия 
инструмент JEREMIE - LAUNCHub & Eleven. Техни представители ще са съответно - Любен 
Белов (LAUNCHub) и Дилян Димитров (Eleven), както и успешни български предприемачи като 
Елена Маринова (MusalaSoft), Васил Терзиев (Telerik), Георги Кадрев (Imagga) и др.  
Младите хора на България - отворени за бизнес  
Целта на конференцията е да популяризира стартирането на бизнес сред младите хора в 
България; да им представи разнообразни възможности за финансиране и развитие на техните 
предприемачески идеи и да поставим акцент върху иновациите като ключов фактор за 
създаването на устойчива стартъп екосистема у нас.  
Повече информация за събитието и програма: http://2012.startup.bg/  
Повече за Фондация “StartUP”  
“StartUP” подкрепя младите хора, които искат да превърнат идеите си в успешен бизнес. 
Мисията ни е да пробудим предприемаческия дух в българското общество, който да се 
канализира в посока създаване на иновативни компании с глобален обхват.  
Чрез поредица от събития (конференции, форуми, семинари и др.), „StartUP” се стреми да 
развие благоприятна екосистема за стартиращите компании в България, където младите 
предприемачи да срещнат бъдещи партньори, потенциални клиенти, всеотдайни ментори и 
надеждни инвеститори.  
За Контакти:  
Полина Янчева  
Фондация „StartUP”  
polina@startup.bg  
0887 25 62 11  
Източник: http://startup.bg/  
 

http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=345146&df=45&dflid=3
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.dartsnews.bg  
Връзка: http://www.dartsnews.bg/News/34192  
Брой думи: 2824  
 
 
Резюме: - Г-н премиер, след няколко дни ще се подпише договорът за газопровода "Южен 
поток". Може ли да се каже, че той ще компенсира другите два проекта с Русия, които се 
провалиха - "Белене" и "Бургас-Александруполис"?  
- Между трите проекта няма нищо общо. "Бургас-Александруполис" е за петрол. Спряхме го, 
защото е опасен за екологията, а и щеше да носи много малко пари за България - близо 30 
милиона на година, но с огромен риск.  
 
Заглавие: Борисов: Няма да разсипем България, за да спечелим изборите  
Подзаглавие:  
Автор: Сияна Севова  
Текст: - Г-н премиер, след няколко дни ще се подпише договорът за газопровода "Южен поток". 
Може ли да се каже, че той ще компенсира другите два проекта с Русия, които се провалиха - 
"Белене" и "Бургас-Александруполис"?  
- Между трите проекта няма нищо общо. "Бургас-Александруполис" е за петрол. Спряхме го, 
защото е опасен за екологията, а и щеше да носи много малко пари за България - близо 30 
милиона на година, но с огромен риск. Колкото до "Белене" - нямаме нищо против проекта, но 
държавата няма пари да го строи. Това е все едно да искаш да строиш космически център, а в 
джобовете си да имаш 10 лева. Очевидно е, че няма как да стане.  
- Да, но така не се ли разваля "Големият шлем" от енергийни проекти с Русия?  
- "Големият шлем" е необезпечен. Ако Сергей Станишев е искал да има "Голям шлем", е щял 
да го подпише. Щели са да вземат кредит и да строят атомната централа в Белене. И ние сега 
щяхме да я довършваме. Те не са искали да я строят, защото просто няма пари. И всичко, 
което говорят сега, е една празна пушилка, за да се оправдават за нерешителността и грешките 
си. Толкоз. Руснаците прекрасно го знаят.  
- Само здравословни ли са причините руският президент Владимир Путин да не дойде за 
подписването на "Южен поток"?  
- Той ми се обади, докато бях в Албания, на мобилния телефон. Обади се да ми каже, че е 
възпрепятстван. Отлага няколко посещения, не само това в България. Поздрави ме за това, че 
действаме много активно, и щом има възможност, в рамките на тази година, ще дойде. Лично 
ми се обади да ми го каже. В разговора спомена вътрешни проблеми, което значи, че си има 
работа в страната. А неговото идване не касае подписването на "Южен поток", защото по този 
проект всичко е изяснено. Сърбия и Унгария вече са подписали. Аз два пъти говорих с комисаря 
по енергетика Гюнтер Йотингер, включително и на конференцията във Виена. И имам 
уверението, че проектът "Южен поток" се подкрепя от Европа. "Набуко" пък е приоритетен, 
защото дава друг алтернативен източник на газ - Азербайджан. Той ще стартира с първа копка 
на 10 януари на територията на България. Това е всъщност интерконекторната връзка с 
Турция. Срещата на енергийните министри от ЕС ще е на 10 януари в България. На нея ще се 
обсъжда проектът и тогава ще дадем старт на "Набуко". С комисаря Йотингер и с президента 
Барозу договорихме, че проектът е приоритетен за ЕС. Ние сме абсолютно готови със 
стартирането на "Набуко".  
- Защо обаче "Набуко" се забави толкова много?  
- И аз ги попитах същото. Отговорът е, че няма газ. Проектът ТАНАП е за газ от Азербайджан 
през Турция, но той не работи. Докато не потече газ от находището Шах Дениз 2, "Набуко" ще е 
просто една празна тръба. Но нашето политическо решение не е, когато потече газът, да 
започнем да строим, а тогава газопроводът да е готов.  
- Имаме ли пари да строим интерконекторната връзка с Турция като част от "Набуко"?  
- Имаме. "Булгартрансгаз" е заделил 100 млн. лева. Освен това сега сме в усилени преговори с 
Европейската комисия интерконекторът да се строи с предимно европейско финансиране. Ако 
"Набуко" стартира на 10 януари, ще е голям успех, защото в противен случай щяхме да 
построим една малка тръба, която да се ползва само в аварийни ситуации. А сега ще тръгне 
направо големият проект "Набуко уест".  
- Датата за референдума за "Белене" вече е определена. Не е ли малко "празничен" януари за 
такъв вот?  

http://www.dartsnews.bg/News/34192
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- След като има легитимно решение на парламента да се проведе референдум, той ще се 
проведе.  
- Повечето българи обаче не разбраха, защо всъщност беше този спор с БСП за 
формулировката на въпроса?  
- Защото трябва да се спазват законите. В един кръчмарски разговор може да се говори както и 
да е. Атомна, ядрена - все тая. Но в смисъла на закона ясно е записано, че трябва да се 
запише - ядрена. Парламентът работи по документи, по параграфи и по членове. И ако нещо не 
е както трябва, се стига до Конституционния съд. И той може, заради подобна неточност, да 
върне документа. И тогава вие ще ни питате защо не гледахте, защо не го поправихте.  
- Смятате, че въпросът за референдума е формулиран от БСП нарочно с тази малка 
неточност?  
- Аз съм убеден, че БСП не иска този референдум. Защото за пореден път ще кажа, че ако 
Станишев е искал да строи "Белене", щял е да го направи. След като са подписали "Големия 
шлем", просто е щял да повика шефа на НЕК и да му разпореди да подпише. Фирмата е 100% 
държавна. Те не са го направили и сега с този референдум само вдигат пушилка. Прекрасно 
знаят каква е ситуацията. А ние искаме да се проведе референдумът. Самият аз съм за 
ядрената енергетика. Сто пъти го казах. Но нямаме пари. И руснаците прекрасно знаят, че 
искаме да вземем техния реактор, голяма част от който сме платили, и да го сложим като седми 
реактор в "Козлодуй". Това ще удължи живота на пети и шести реактори. В "Козлодуй" има 
електропреносна система, има инженери, има работници, има инфраструктура, има всичко. Ако 
решим да правим "Белене", трябват ни двайсет и кусур милиарда. Откъде ще ги вземем. В БСП 
си имат и финансисти, и юристи, и всичко им е ясно. Любен Корнезов е прекрасен юрист и той 
знае, че така зададен въпросът с думичката "Белене" е противоконституционен. Но тяхната 
идея е съдът да го връща, да си играят и да си правят театър.  
- Добре, какво ще посъветвате вие симпатизантите си? Как да отговорят на въпроса от 
референдума?  
- Позицията на ГЕРБ е да се подкрепи референдумът, защото сме "за" ядрена енергия. Ние сме 
"за" да се произвежда ядрена енергия в седми реактор на "Козлодуй". Но сме срещу "Белене", 
защото в този проект цялата схема е корупционна в самото й зачатие. Ако дойде частен 
инвеститор, нека си го строи.  
- Ще строим интерконекторна газова връзка с Турция, но защо съседите ни се отказаха от 
магистралата Свиленград - Русе? Ще продължи ли този проект без Турция само с участието на 
Катар?  
- Проектът ще продължи, разбира се, не сме се отказали. Но големите компании искат да има 
трафик над определен процент. В момента се опитваме да ги убедим, че ще има достатъчно 
движение, което да изплаща тази магистрала. За разлика от Хърватия и много други държави 
ние си построихме магистралите, жп линиите и пречиствателните станции с европейско 
финансиране. Тоест българският данъкоплатец плаща само 20%, колкото е кофинансирането 
на тези проекти. Когато един път е строен с публично-частно партньорство, собственикът 
настоява да има пари от всяка преминаваща кола. И като не му излиза сметката, няма да 
инвестира.  
- Какво се случва с катарските инвестиции у нас? Говореше се, че ще участват в строежа на нов 
национален стадион, на технопарка в София и други подобни големи проекти.  
- За да строим нов стадион, трябва да има зрители. Само във времето на социализма правиш 
нещо, което не се знае дали ще се изплати. Сега сме в криза и ако започнем да го правим, 
трябва да сме сигурни, че ще има 20-30 хиляди души посещаемост, за да може с времето да се 
изплаща с билетите. Иначе и сега имаме сравнително добър национален стадион. Не е да 
няма, за да извадим пари на данъкоплатеца за стадион. Същото касае и катарците. Като 
направихме този прекрасен турнир по тенис на шампионките в WТА в зала "Арена Армеец", 
веднага катарските авиолинии извадиха 350 000 евро като основен спонсор и се получи много 
добре. Катарските пари се управляват от мениджъри, които ценят всяко евро. Те действат така, 
както ние действаме с еврофондовете. На всеки проект има независим наблюдаващ консултант 
и затова проектите не стават бързо.  
- Наблягате на туризма и на екоземеделието, но можем ли да вървим напред без индустрия? 
Очаквате ли сериозни чужди инвестиции в производството?  
- Определено мога да кажа, че напоследък инвеститорите, които идват в България, откриват 
заводи. Откриват работни места с високи заплати. Последната подобна инвестиция беше на 
"Луфтханза". Преди това беше "Хюлет-Пакард". Откриха завод, който произвежда кожени 
седалки за автомобили, за климатици, за хладилници, за бяла техника. За радост това са 
заводи, които изнасят продукция, дават хляб на хората и държавата печели от това.  
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- А какво предвиждате за "северозападналия" район, както иронично наричат тази част на 
страната?  
- Надявам се, че Дунав мост 2 ще размърда този регион. Много от моите опоненти ме атакуват, 
че натискам за строителството на пътища. Но те не са прозрели, че още от римско време се 
казва - пътищата водят бизнеса, водят благото и просперитета. Ако ние нямаме втори мандат 
да строим "Хемус" и инфраструктурата на Северна България, тази част на държавата ще 
изостане. Виждате как бизнесът тръпне и чака построяването на "Струма", "Марица" и "Тракия".  
- Да, но бизнесът се оплаква, че средата у нас не е достатъчно стимулираща. Как ще 
подкрепите малките и средни предприятия?  
- Кой бизнес се оплаква? Този, който строи Водното огледало в Кърджали? Да ти даде някой 
100 милиона за такава работа, не е зле, нали.  
- Става дума за малкия и среден бизнес.  
- Да, за това става дума. Защото тези хиляди непрозрачни поръчки, които се даваха, отиваха 
при определен брой фирми. Ето сега дадохме на фирмите 450 хиляди по програма 
"Конкурентоспособност", а има още милиард. Това са пари за малкия и среден бизнес. Да 
погледнем и от другата страна. Казвате бизнесът е недоволен, а тези 32 милиарда спестени 
пари в банките, те откъде идват? Откъде идват парите в депозитите?  
- Е, вероятно от някакъв вид печалба.  
- Именно, значи има хора, които печелят и внасят в банките. Говорим за 32 милиарда. Аз 
примерно имам една позната, която ходи за социални помощи, а в същото време притежава 
три апартамента в центъра на София, които дава под наем. И тя казва, че държавата малко 
пари й дава.  
- Като стана дума за банки, какво мислите за данък "депозит"? Говори се, че притежателите на 
големите депозити ги изтеглят или преструктурират, за да спестят новия налог?  
- Такъв данък има в цяла Европа. Не искам да го коментирам. Хората отдавна са го измислили. 
Стремежът да се излъже на всяка цена държавата накрая пак опира до "дайте повече пари за 
пенсии, за образование, за здравеопазване". Но тази държава е наша, обща. И не е 
разтегателна. Имало е години с много пари в хазната. Тогава целият свят беше в подем и се 
акумулираха средства. Сега парите ги няма. Цели държави се разсипват. Ако съществуваха 
такива гениални финансисти и икономисти, или гениални практики, които да се справят с 
кризата, и Европа, и САЩ щяха отдавна да са излезли от нея. Ние обаче няма да разсипем 
държавата, за да спечелим изборите.  
- Според вас Симеон Дянков добър финансист ли е? Доволен ли сте от него?  
- Разбира се, че съм доволен на този етап. България стои добре на фона на другите държави. 
На първо място дължим това на българския народ заради неговите лишения. А на второ място 
е политическата воля на правителството.  
- Кабинетът ще работи за вдигане на доходите. Смятате ли обаче, че с малкото повишение на 
пенсиите или на минималната работна заплата ще се вдигне и стандартът на живот?  
- Аз непрекъснато за това говоря. Сигурен съм, че инфраструктурните проекти водят 
инвеститорите, водят бизнеса. Това ще вдигне и стандарта. За пенсионера е много важно да му 
увеличим парите с 10 или 15 лева. Но имаме 2,2 милиона пенсионери. Тези пари, те почти няма 
да ги усетят и даже ще кажат - подиграват се с нас. В същото време това са над 2 милиарда 
лева. Убеден съм, че ако парите се влагат в инфраструктура - магистрали, жп линии, летища, 
тогава ще имаме отворени канали за бизнеса. Тогава резултатът ще е безспорен.  
Да, все за това говоря, но вижте Южната дъга в София. В момента, в който я построихме, около 
нея изникна нов град, а беше гола поляна с един коларски път. Като направим Северната 
тангента, и там ще стане така. Просто бизнесът върви по широките пътища, а не по тесни 
калдъръми. Софиянци скоро ще минават през естакади. Строим в най-тежката криза. На 
всичкото отгоре плащаме борчовете на предишното правителство. Плащаме за хеликоптери, за 
самолети, за влакове, за какво ли не. Даваме на болниците, на стипендиантите, на 
докторантите. Това са неща, които изобщо не са правени преди.  
- Доколко могат да ни "спасят" еврофондовете?  
- Само четири държави в ЕС сме без спрени европари. Всички други имат спрени програми. 
Представителят на Еврокомисията Реналдо Мандметс изгуби поредния си бас на депото за 
отпадъци в Ботевград, което заедно открихме. То трябваше да се строи за 10 години, ние го 
направихме за година и половина. И той каза: "След магистрала "Люлин" изгубих поредния 
бас".  
- Как ще коментирате заплахите заради избора на конституционните съдии Еврокомисията да 
изготви нов доклад за съдебната реформа в България?  
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- Първо, това е работа на парламента. Второ, аз искам да получа информация от ЕК в какво 
официално комисията обвинява г-жа Венета Марковска. Аз отговарям за кандидата на ГЕРБ - 
за Наско Анастасов, който е безупречен човек. Другият кандидат е на независимите депутати. 
Доколкото ми е известно и г-жа Марковска усилено обяснява, че това, в което я обвиняват, не е 
вярно. Но трябва да имаме официална информация от ЕК.  
- Възможно ли е делото против радикалния ислям в Пазарджик да предизвика етническо или 
религиозно напрежение?  
- Аз се надявам, че прокурорите и съдиите стриктно ще спазват закона. Когато се спазва 
законът, няма проблеми. Той е еднакъв за всички български граждани. Но повтарям, трябва да 
се спазва стриктно.  
- Идва тежка зима, а с нея вероятно и много публични протести. Как ще ги потушавате?  
- Протестите са демократична изява. Хората си казват по този начин мнението. Където можем 
да помогнем, помагаме. Протести вървят и в цяла Европа, защото всички искат повече пари, но 
пари в държавите няма. Колкото се произвежда, толкова ще се харчи. Даваме пари за 
образование, култура, за здравеопазване.  
- Доволен ли сте от четвъртия министър на здравеопазването Десислава Атанасова? И срещу 
нея имаше протести.  
- Доволен съм. Справя се.  
- Да, но трябва да се реформира цялата система.  
- Да и тя я реформира.  
- Напоследък често атакувате Сергей Станишев. По навик ли го правите или той генерира 
съпротивата срещу ГЕРБ?  
- Станишев е продукт на своята спътница в живота. Тя му е пиар на поведението. И той пак 
заложи на черния пиар, защото от сутрин до вечер казва на бялото - черно. Без да има 
основание. Непрекъснато говори за монополи. Обаче се оказва, че с някои от монополистите 
навремето е учил, примерно. Оказва се, че монополите са или създадени от БСП, или са 
работили с партията. Ние нямаме общо с монополите. Кажете една голяма компания, която се 
е създала по времето на ГЕРБ. Всички са от преди десет, петнайсет години. На Станишев са му 
казали, че една лъжа, като се повтори сто пъти, хората ще й повярват. И той повтаря все една и 
съща лъжа. Казват за нас, че сме опоскали държавния резерв. Добре, но ние имаме над седем 
милиарда в държавния резерв. Били ни оставили пари. Не знам как точно ги смятат тези пари, 
като са ни оставили милиони дългове. Всичко ние трябва да плащаме. Няма да повтарям за 
хеликоптери и влакове. Ами половин милиард кредит от "Париба", пистата на летището - 45 
млн. лева. Ако ги бяха платили, щяха да стопят фискалния резерв под 3 млрд. лева. На 
тръгване вдигнаха пенсиите - 1 млрд. лева. Ето ти ги парите. Станишев изпълнява стриктно 
каквото са му казали и ходи в Брюксел да ни топи. Техните хора, които изнесоха няколко 
милиона евро, имат в определени медии влияние и ни топят от сутрин до вечер.  
- Има ли вероятност ГЕРБ да се коалира на парламентарните избори с партиите на Марешки 
или Яне Янев?  
- ГЕРБ е единствената партия, която доказа, че може да управлява сама с миноритарно 
мнозинство. Така ще бъде и на изборите. Ето Станишев казва - ние не искаме коалиция с ГЕРБ. 
Но кога ГЕРБ му е предлагала коалиция? Кога го е искала за коалиционен партньор? Колкото 
Станишев е слаб като управленец, толкова пиарите са му страховити. Шапка им свалям, 
уникални са.  
- А при вас ще продължавате ли сам да сте си пиар?  
- Моят пиар се състои в следното - работиш, отиваш, откриваш и го показваш на хората. Всеки 
ден откриваме това, което сме свършили. Ето на депото в Ботевград, какво да не му харесват. 
Преди горяха гумите около Ботевград и Етрополе. При откриването излиза Джордж Кремлис от 
Еврокомисията и казва: "Конграчулейшънс, Борисов". Поздравявам ви, загубихме баса, отново. 
За какво ми е пиар?  
- Дали на изборите хората ще оценят това, което правите, ако едва свързват двата края?  
- Хората бързо забравят, но аз се надявам, че като дойдат изборите, ще могат да преценят, 
дали искат да достроим това, което сме започнали, или във финансова криза ще ги излъжат, че 
ще им дадат повече пари за пенсии и заплати. Така ще задължат държавата и тя ще се 
превърне в поредната, ръководена от социалисти закъсала страна. Видяхте какво става в 
Румъния, Испания, Португалия, Гърция. Веднага се нареждат да ходят за заеми. А от дядо ми 
знам, че като ходиш за заем, не е хубаво.  
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=470246  
Брой думи: 183  
 
 
Резюме: 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 с европарите на фирмите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 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.  
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?  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=470246
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.banker.bg  
Връзка: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=470241  
Брой думи: 387  
 
 
Резюме: „Когато се създава същинска икономика и се осигуряват работни места, произвежда 
се и изнася – такива инвестиции са много полезни за държавата” Това заяви премиерът Бойко 
Борисов след като заедно с министъра на икономиката Делян Добрев присъстваха на 
Националното честване на Деня на металурга в Шумен. Двамата откриха официално 
производствени мощности в „Алкомет” АД. Новата валцова линия е на стойност 15 млн. евро.  
 
Заглавие: Бойко Борисов: Нямаме нито една спряна оперативна програма  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: „Когато се създава същинска икономика и се осигуряват работни места, произвежда се и 
изнася – такива инвестиции са много полезни за държавата” Това заяви премиерът Бойко 
Борисов след като заедно с министъра на икономиката Делян Добрев присъстваха на 
Националното честване на Деня на металурга в Шумен. Двамата откриха официално 
производствени мощности в „Алкомет” АД. Новата валцова линия е на стойност 15 млн. евро.  
„Средната работна заплата в завода е 1000 лв. Да се надяваме тя да се увеличи, тъй като 4 
млн. е сумата, чрез която държавата подпомага предприятието по програма 
„Конкурентоспособност” за енергийната й ефективност, което ще доведе до икономии от 30 
%”, заяви още Бойко Борисов. "България е една от държавите в ЕС, които в момента нямат 
нито една спряна оперативна програма. Дано така да продължи и занапред“, подчерта 
министър-председателят по време на официалната церемония.  
„Поздравявам всички присъстващи по случай професионалния ви празник - Деня на металурга. 
Искам да отбележа, че металургията има сериозен дял в икономиката на страната и че 
отрасълът има добри традиции, които трябва да се запазят и развият.”, заяви от своя страна 
Делян Добрев. „Задоволително е, че вашата фирма не само успява да се задържи на пазара 
последните години, но и съумява да развива успешно своята дейност. През последните години 
тя прави огромни инвестиции за технологично и продуктово преструктуриране (60 млн. евро за 
последните 13 години), за подобряване на условията на труд и опазване на околната среда, за 
изграждането на нови и разширение на съществуващите мощности, довело до по-висока 
конкурентоспособност и жизненост на предприятията”, допълни министърът на икономиката. По 
думите му делът на „Алкомет” АД на националния пазар на алуминиеви изделия възлиза 
приблизително на 10 на сто. „Фирмата има сертификат за инвестиция клас А в размер на 26.8 
млн. лв. – единствено за изграждане на машини, съоръжения и оборудване. От 1999г. досега 20 
пъти се е увеличило нейното производство и тя е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио”, заяви още Делян Добрев. В „Алкомет“ АД работят 815 служители.  
„Безаварийна работа, без трудови злополуки, добри социални придобивки ви пожелавам. Може 
да разчитате на подкрепата на правителството ни и по оперативните програми, като 
кандидатствате с проекти за подобряване условията на труд, заплащането на пътя до 
работното място и се възползвате от стажовете за младите хора до 29 годишна възраст”. Това 
заяви от своя страна министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.  
 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=470241
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Дата: 05.11.2012  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/52177-dobrev-alkomet-ad-e-nai-golemiat-dostavchik-v-es-na-
potrebitelsko-folio  
Брой думи: 206  
 
 
Резюме: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" фирмата "Алкомет" АД, Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, съобщиха от МИЕТ.  
 
Заглавие: Добрев: "Алкомет" АД е най-големият доставчик в ЕС на потребителско фолио  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С проекта по ОП "Конкурентоспособност" фирмата "Алкомет" АД, Шумен ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода, съобщиха от МИЕТ.  
Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. 
Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех 
да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да 
достигне до 200 млн. евро.  
Компанията е бенефициент по ОП "Конкурентоспособност" - процедура "Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Делян Добрев подчерта, че "Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар на 
потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година "Алкомет" АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
Делян Добрев поздрави работещите в предприятието послучай професионалния им празник.  
Шумен /  
 

http://fakti.bg/biznes/52177-dobrev-alkomet-ad-e-nai-golemiat-dostavchik-v-es-na-potrebitelsko-folio
http://fakti.bg/biznes/52177-dobrev-alkomet-ad-e-nai-golemiat-dostavchik-v-es-na-potrebitelsko-folio


 

 

63 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

1
/6

/2
0

1
2

 

Дата: 05.11.2012  
Източник: www.factor-news.net  
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=28923  
Брой думи: 217  
 
 
Резюме: Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 
млн. евро  
С проекта по ОП „Конкурентоспособност" шуменската фирма „Алкомет" АД ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода.  
 
Заглавие: Борисов и двама министри откриха нови производствени мощности в 
шуменски завод  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Това е един от най-мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 
млн. евро  
С проекта по ОП „Конкурентоспособност" шуменската фирма „Алкомет" АД ще съкрати 
енергийните си разходи с 30 %. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев, който заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната 
политика Тотю Младенов откриха нови производствени мощности в завода. Това е един от най-
мащабните инвестиционни проекти на компанията на стойност 15 млн. евро. Благодарение на 
тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 
хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да достигне до 200 млн. 
евро.  
Компанията е бенефициент по ОП „Конкурентоспособност" - процедура „Инвестиции в зелена 
индустрия". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането 
на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.  
Министър Добрев подчерта, че „Алкомет" АД е най-големият доставчик на европейския пазар 
на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са 
вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година „Алкомет" АД е получило сертификат за 
инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.  
Министър Делян Добрев поздрави работещите в предприятието по случай професионалния им 
празник. 

 

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=28923

