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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
3.1.2013 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 Телевизии 1 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 14 

 вестници, от които: 1 

 - национални 1 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 13 

Общо за деня 15 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 02.01.2013  
Източник: БНТ  
Предаване: Денят започва  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 7  
Брой думи: 877  
 
 
Резюме: Водещ: Премиерът Бойко Борисов даде кратко интервю за български медии в 
новогодишната нощ. Най-важното за страната е да се запази политическата стабилност след 
предстоящите парламентарни избори според Бойко Борисов. Какви са предизвикателствата и 
приоритетите на правителството през новата 2013 г. и какви мерки се предприемат срещу 
кризата?  
Репортер: Как изпращате 2012-та?  
Бойко Борисов: Щом сме живи и здрави я изпращаме добре и с надежди, че 2013-та ще е по-
хубава.  
Репортер: За много хора 2012-та беше предизвикателство – и Бисер, и земетресенията в 
Перник, кое беше обаче за вас най-голямото предизвикателство?  
 
Текст: Водещ: Премиерът Бойко Борисов даде кратко интервю за български медии в 
новогодишната нощ. Най-важното за страната е да се запази политическата стабилност след 
предстоящите парламентарни избори според Бойко Борисов. Какви са предизвикателствата и 
приоритетите на правителството през новата 2013 г. и какви мерки се предприемат срещу 
кризата?  
Репортер: Как изпращате 2012-та?  
Бойко Борисов: Щом сме живи и здрави я изпращаме добре и с надежди, че 2013-та ще е по-
хубава.  
Репортер: За много хора 2012-та беше предизвикателство – и Бисер, и земетресенията в 
Перник, кое беше обаче за вас най-голямото предизвикателство?  
Бойко Борисов: Тежки моменти, но имаше и много добри. Най-голямото предизвикателство 
беше да докараме пари в държавата. И за радост, от Брюксел ни преведоха всичките пари в 
края на годината. Над 4,5 милиарда са влезли пари в българска икономика, благодарение на 
нас, че отворихме европейските програми.  
Репортер: Какво очаквате всъщност от 2013-а, кое е най-важното?  
Бойко Борисов: Да си достроим магистралите, да си построим инфраструктурата, да си 
направим музеите, да продължим да строим църкви, манастири. Повече пари, знаете, че 
даваме в здравеопазването, хубаво е и то да стане по-добро, след като има толкова голямо 
финансиране, в културата, във всичко.  
Репортер: По отношение на кризата 2013-а според вас каква се очертава?  
Бойко Борисов: Аз съм казал, но да не си разваляме Новата година. Щом Съединените щати 
и президентът Обама си прекъсва отпуската, защото има опасност от фалит, смятайте какво е 
положението в другите държави с по-слаби икономики, с по-слаби финанси. Затова голямото 
предизвикателство беше да спасим България от кризата да не изпаднем в центрофугата, в 
която изпаднаха Испания, Италия, Гърция, Португалия и колко още много държави. Така че 
това е може би най-големият ни успех, че финансовата и политическа стабилност се запази 
през тази година.  
Репортер: Канцлерът Меркел вчера каза, че се очертава 2013 година да бъде една тежка 
година, по-тежка от 2012-та. Когато германският канцлер казва подобно нещо какво следва 
според вас в Европа?  
Бойко Борисов: Ами това идва да отговори на всички глупости, които говори Станишев и 
компания. Защото, ако е имало рецепта за кризата, много преди нас в Германия или във 
Франция са щели да я намерят, да го решат, да прекратят младежката или безработицата да 
почне да пада, да има икономически растеж. Нали разбирате, че това са празни приказки на 
хора, които никога не са си давали сметка какви усилия ни струва в тази най-тежка криза 
държим България в едно нормално, прилично състояние. Това, ако беше Тройната коалиция, 
просто тя щеше да се съсипе държавата. Щеше да потъне, отдавна да сме потънали и да 
нямаме шанс за нищо. А ние въпреки всичко сме донесли над 4,5 милиарда приход само от 
еврофондове.  
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Репортер: Кои отрасли на икономиката ще дръпнат през следващата година, така че да може 
да отговорите и на това искане?  
Бойко Борисов: Голям проблем в цял свят е, и неслучайно канцлерът Меркел го е казал. В 
Испания младежката безработица мина 50%. А когато е тази огромна стагнация в икономиката 
в цял свят, много трудно се създават работни места. Но ние само в програмата 
„Конкурентоспособност”, „Енергийна ефективност” над 1 милиард сме дали на малкия и на 
средния бизнес, безвъзмездна финансова помощ от Брюксел, това са огромни пари. Така че 
надявам се с времето, с инвестициите, които се прави, и най-вече с най-ниските данъци, които 
поддържаме в Европейски съюз, вие видяхте, такива апели за данък на богатите, на данък 
разкош видяхте какво се случи във Франция, нали? Веднага го свали Конституционният съд. 
Така че това са популистки идеи, които веднага след това отпадат. Много е важно и за това 
казвам, изборите са важни да запазят политическата стабилност – да не се разклати 
държавата.  
Репортер: Всъщност, какво може да запази политическата стабилност след изборите, според 
вас?  
Бойко Борисов: Категорична победа на ГЕРБ. В противен случай вие виждате другите партии 
с по 5, по 7, 15% какво ще направят, коалиция пак? Ето, Дюните днеска. Ако имаше коалиция 
щяха да говорят единият виновен, другият виновен, както е било 2007-2008 година, когато са 
пуснали в Несебър Дюните. Когато има цялата политическа отговорност е наша – да, не е 
много правилно да кажем „Спираме строежа”, но след като хората се притесняват и ние сме 
поели към еколозите ангажимент има ли пипане на Дюни, на природа веднага да спираме и да 
се пускат проверки и спряхме. Кога се е случвалото тогава преди такова нещо, когато Тройната 
коалиция правеше заменки за милиарди левове по цялото море, по Боровец, къде ли не?  
Репортер: За това ли не искате коалиция, за да поемате само вие политическата отговорност?  
Бойко Борисов: Иначе никой не я поема. Ние сме имали два пъти такива правителства на 
национално съгласие и спасение, за които говорят. И най-големият грабеж на България е 
правен тогава. По Берово време, по тези, когато ДПС е било особено мандатоносител, тогава 
най-големият грабеж в България е бил, защото е размита отговорността. Тук идвате при мен и 
питате: Знаете ли за Дюните в Несебър? Спирам ги и да отиде сега комисия да го провери и 
ако имат грешка няма да пипат Дюните.  
Репортер: Вие какво лично си пожелавате?  
Бойко Борисов: Аз има една от дядо ми мисъл: Кой каквото пожелае да му се случва двойно. 
Кой каквото ми мисли да му се случи два пъти. Аз понеже на българите им мисля само 
хубавото, да са ми живи и здрави, искам двойно да ми се случи и на мен.  
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Национални печатни медии 
 
Дата: 03.01.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 53  
 
 
Резюме: Предпроектното проучване на газовата връзка между България и Сърбия е 
подкрепено финансово с 854 300 лв. по Оперативна програма "Регионално развитие", 
съобщиха от министерството на икономиката. То вече е приключило и днес ще бъде 
оповестено. Тръбата на наша територия ще струва 48 млн. евро, които се осигуряват по 
"Конкурентоспособност". Дължината е 61,6 км.  
 
Заглавие: Проучване за газовата връзка със Сърбия - с грант от 854 000 лв.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Предпроектното проучване на газовата връзка между България и Сърбия е подкрепено 
финансово с 854 300 лв. по Оперативна програма "Регионално развитие", съобщиха от 
министерството на икономиката. То вече е приключило и днес ще бъде оповестено. Тръбата на 
наша територия ще струва 48 млн. евро, които се осигуряват по "Конкурентоспособност". 
Дължината е 61,6 км.  
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Регионални печатни медии  
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 02.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12717078  
Брой думи: 2553  
 
 
Резюме: - Г-н Добрев, много български предприемачи посочват бизнес средата у нас като един 
от най-големите си проблеми. Какво очаквате да се промени през 2013 г.?  
 
Заглавие: Делян Добрев: Даваме на бизнеса парите за наука  
Подзаглавие:  
Автор: Валерия СТОЙКОВА, Кристиан КОСТУРКОВ, в. "Стандарт"  
Текст: - Г-н Добрев, много български предприемачи посочват бизнес средата у нас като един от 
най-големите си проблеми. Какво очаквате да се промени през 2013 г.?  
- Много е модерно да се говори за административната и регулаторна тежест, как тя влошава 
бизнес средата и едва ли не е причина за тежкото положение на малките и средните 
предприятия. В такива случаи ние, представителите на правителството, започваме да 
обясняваме как изпълняваме Програма за по-добро регулиране, План за намаляване на 
административната тежест и т.н. Това, че имаме планове и програми, е вярно, както е вярно и 
това, че с тяхното изпълнение спестяваме десетки милиони на година на бизнеса. Проблемите 
на малките и средните предприятия в България са други. Те са резултат от свити продажби, 
засилена конкуренция, свити маржове, междуфирмена задлъжнялост и др. За да решат тези 
проблеми, малките и средните предприятия се нуждаят на първо място от оборотни и 
инвестиционни кредити, за да се закрепят финансово. На второ място - подкрепа за 
технологична модернизация и енергийна ефективност, което ще ги направи по-
конкурентоспособни. Трето, компаниите се нуждаят от подкрепа за навлизане на нови пазари. 
За решаването на първия и втория проблем създадохме необходимите инструменти и 
организация през 2012-а и резултатите са налице. По финансовия инструмент "Джереми", 
финансиран от ОП "Конкурентоспособност", за последните 6 месеца на 2012 г. са отпуснати 
заеми на МСП за над 100 млн. лв. За технологична модернизация и енергийна ефективност 
сключихме договори за безвъзмездна помощ отново по ОПК за 850 млн. лв. за периода май-
декември 2012. По отношение на подкрепата за намиране на нови пазари реализираме проект 
на ИАНМСП за участие на български фирми в международни изложения и организиране на 
търговски мисии в чужбина. По решаването на този проблем има какво още да се желае. 
Резултатите до момента са незадоволителни. През 2013 ще обърнем повече внимание на 
намирането на нови пазари за българските фирми.  
- Какви мерки срещу кризата ще предприеме държавата?  
- Ще продължим добрата работа по ОП "Конкурентоспособност" - ще договорим всички 
оставащи средства по програмата, ще продължим да плащаме към фирмите в рамките на 20 
до 40 дни, ще повишим значително разплатените средства като процент от програмата, ще 
стартираме и новите 150 милиона евро кредити по "Джереми". Благодарение на бизнес 
форумите по целия свят ще привлечем значително повече инвестиции от 2012 г. Ще подобрим 
работата по подкрепа на намиране на нови пазари за български фирми.  
- Как ще подкрепите експортния бизнес, който трябва да е двигателят за излизане от кризата?  
- И през 2013 г. ще продължим да подкрепяме експортно ориентираните български фирми в 
рамките на реализирания от ИАНМСП проект по ОП "Конкурентоспособност" за 
интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез участие в 
международни изложения и организирането на търговски мисии в чужбина, както и 
провеждането на обучения за успешно реализиране на външнотърговска дейност. 
Продължаваме активната политика на диалог с бизнеса и подкрепа на форуми за разширяване 
на присъствието на български стоки и услуги с водещите партньори от Европа, Азия, Близкия 
изток, Северна Африка, САЩ и Канада. Инвестиционните форуми в чужбина също са 
възможност за подкрепа на експортно ориентираните компании. Освен привличането на 
инвестиции техен акцент е и насърчаването на износа. Като резултат от такъв форум в Лондон 
например компания, която притежава едни от най-големите магазини за мебели и стоки за бита 
във Великобритания, поиска да установи контакти с български производители на мебели, 
оборудване за къмпинги, прибори за хранене, керамика, изделия от текстил и други.  
- Как ще улесните предприемачите да усвояват по-ефективно парите от фондовете на ЕС?  

http://novini.dir.bg/news.php?id=12717078
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- ОП "Конкурентоспособност" дава много добър старт на предприемачите в България. През 
ноември достигнахме 75% договорени средства. Преди няколко дни отворихме нова схема за 
финансиране на малкия и средния бизнес -"Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България". Това е първата схема, по която документи ще 
могат да се подават и по електронен път. Основна цел на процедурата е предоставяне на 
подкрепа за обновяване и модернизация на оборудването, необходимо за научно-
изследователска и развойна дейност в предприятията. Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата е 20 млн. лв. Крайният срок за подаване на документи е 15 
март 2013 г. За първи път по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" се въведе 
предварително оценяване на проектните предложения. По този начин улесняваме бизнеса да 
не допуска грешки при кандидатстването. Проекти, при които има пропуски, не се отхвърлят, а 
се връщат с инструкции как да бъдат коригирани пропуските, и то не един път, а колкото пъти е 
необходимо. В този смисъл процедурата гарантира успех на всеки кандидат до момента, в 
който не се изчерпат средствата. Няма краен срок по тази процедура. Договори се сключват на 
принципа първи по време - първи по право за всички проекти, които отговарят на изискванията 
на програмата и са отстранили евентуалните пропуски, ако е имало такива. Осигурено е и 
мостово финансиране от ЕБВР за процента на собствен принос, който трябва да инвестират 
кандидатите.  
- Какво ще представлява ваучерната система за иновации, свързани с производството?  
- Част от общата сума за иновации за следващия програмен период ще бъде под формата на 
ваучерна схема за фирмите. Дори бих споделил с вас нещо, което досега не съм казвал - 
работим в посока стартиране на ваучерна схема по ос 1 още в този програмен период - около 
средата на 2013 г. Идеята е компаниите да могат да отидат с отпуснатите им ваучери в научни 
центрове, за да си "поръчат" каква точно иновация да бъде разработена за нуждите на техния 
бизнес. На всяка компания, която иска да инвестира в иновации, ще дадем ваучер за 
определена сума пари - например 50 000, 100 000 или 200 000 лева, сумата не е определена. 
По този начин средствата за иновации ще се насочат по най-правилния начин към науката. Ще 
подкрепят тази наука, от която бизнесът се нуждае. В тази идея има голям потенциал и за 
своеобразна реформа в научната сфера. Защото вместо да подкрепяме поравно всички научни 
звена в България - някои от които много успешни, а други под всякаква критика, както би се 
получило, ако целим подкрепа на науката по принцип, ние ще дадем същите пари за наука, но 
само за научните звена, които са много успешни. По този начин ефектът от средствата ще е 
като геометрична зависимост.  
- Кога ще имаме електронно правителство?  
- Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията работи по два 
проекта, финансирани от ОП "Административен капацитет", за въвеждане на електронно 
управление. Пълното въвеждане на електронното правителство според експертни оценки би 
намалило административната тежест за бизнеса с 50%. Централният електронен портал за 
достъп до електронни услуги на правителството трябва да е готов до средата на 2013 г. Той ще 
бъде рамката, към която всяко ведомство ще прикачи своите електронни услуги. Аз съм 
възложил на колегите от МИЕТ, които работят по тази тема, в момента, в който заработи 
единният портал, ние да сме готови с нашите услуги и те да започнат да функционират от 
същия този момент. Това за мен е много сериозна тема и съм предупредил колегите, че ако не 
си спазим сроковете, ще търся отговорност от всеки един от тях.  
- Какво се цели с промените в Закона за насърчаване на инвестициите?  
- Промените са насочени към компании, които може да не инвестират десетки милиони левове 
в активи, но създават стотици работни места. Проекти в сектора на услугите, при които 
размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, също ще могат да 
кандидатстват за сертификат. При високата безработица в момента такива инвеститори също 
заслужават насърчаване. Новата мярка в подкрепа както на инвеститорите в активи, така и на 
тези в работни места, е възстановяване на осигуровките за сметка на работодателя за период 
от 2 години, като инвеститорът се задължава да поддържа тези работни места за поне 5 
години. С тези промени целим създаването на допълнителни възможности за нарастване на 
инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови 
високопроизводителни работни места и за повишаване на икономическата активност в 
общините с висока безработица. Както знаете, от втората половина на 2012 г. имаме нов 
активен подход за привличане на чуждестранни инвестиции. Организираме бизнес форуми за 
България като инвестиционна дестинация в целия свят - Европа, Америка, Азия. Новите 
промени в Закона за насърчаване на инвестициите предизвикват силен интерес. След 
провеждането на инвестиционни форуми в Китай, Германия, Лондон и Япония 11 
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международни компании проявиха интерес да развиват производствата си в България. Някои 
от тях като китайските компании за сглобяване на автобуси, вече започнаха инвестициите. По 
последна информация от СТИВ Лондон собственикът на компания, която изгражда 
туристически селища, ще посети България в началото на годината, за да установи потенциални 
терени в страната. Бавно, но категорично възстановяваме пазара на български вина на 
Острова. Хубавото е, че вината, които изнасяме и продаваме днес, са скъпи вина, за разлика от 
преди 20 години, когато сме разчитали предимно на ценово предимство. Една от водещите 
вериги във Великобритания с пазарен дял от 10%, се интересува от над 20 други български 
стоки (освен вино), които да предлага в своите магазини. През февруари предстоят срещи с 
български производители.  
- Намалението на цената на газа и последващото поевтиняване на тока от когенерациите на 
топлофикациите ще бъде ли достатъчно, за да се вдигне конкурентоспособността на нашите 
предприятия?  
- От началото на следващата година ще получаваме руския природен газ с над 20% по-евтино, 
което означава повече от 300 млн. долара годишно спестени разходи за българския бизнес и 
българските потребители. Това е стъпка към повишаване конкурентоспособността на 
предприятията у нас. Решаващо значение за подобряване конкурентоспособността на 
българската икономика има и местният добив на природен газ, който е наш основен приоритет. 
Той оказва сериозно влияние за допълнително поевтиняване на природния газ. През 2012 
година местното производство е 490,1 млн. куб. метра. Благодарение на находището в 
Девенци, от което в средата на 2013 г. трябва да започне добив, местното производство през 
2013-а трябва да достигне 574.7 млн. куб.м, а през 2014 г. - 655.8 млн. куб. м. Това е малко над 
20% от вътрешното ни потребление. Местният ресурс е с 35% по-евтин и именно поради тази 
причина и усилията на държавата са насочени към увеличаването на това производство. Най-
много разчитаме на "Блок 1-21 Хан Аспарух" и "Блок 1-22 Терес". Консорциумът между "Тотал", 
ОМВ и "Репсол" вече изпълнява работната програма за първата година в "Хан Аспарух". 
Стартира и конкурсната процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на 
нефт и природен газ в "Терес", който също е разположен в дълбоководната част на Черно 
море. Обявата вече е публикувана в официалния вестник на ЕС. Крайният срок за оферти е 
май 2013. До средата на 2013 г. трябва да започне проучването и на този блок.  
- Може ли да получи България още по-евтин газ, след като заработи междусистемната връзка с 
Румъния?  
- Малко е вероятно това да стане още през 2013 г., защото местният добив в Румъния не е 
достатъчен на този етап, за да задоволи собственото им потребление. Те обаче са много 
години преди нас в проучването на тяхната част на Черно море и вече доказаха значителни 
запаси, които ще започнат да добиват в следващите няколко години. Точно тези нови находища 
могат в рамките на следващите 1-2 години да доставят по-евтин газ за България. Не трябва да 
пропускаме и факта, че тази връзка ни носи допълнителна сигурност на доставките в случай на 
криза като тази през 2009 г. Тази връзка обаче далеч не е единствената или най-важната. През 
март 2013 ще направим първа копка на връзката с Гърция и още януари ще започнем 
изпълнението на проекта за изграждане на връзка със Сърбия. Тези проекти ще гарантират 
сигурност на доставките в страната и региона, но и ще създадат условия за конкуренция между 
доставчиците на природен газ.  
- Какво ще предприеме държавата, ако болшинството от българите поискат изграждането на 
нови ядрени мощности у нас на референдума?  
- Нека видим първо резултатите от референдума и тогава да коментираме тази тема.  
- Кога трябва да приключи планираното отделяне на ЕСО от НЕК и ще се случи ли навреме, за 
да не получим санкции от ЕС?  
- За отделянето на НЕК от ЕСО има избран изпълнител по обществена поръчка, който в 
началото на 2013 г. трябва да представи своя анализ за това, как конкретно да протече 
процесът. Самото фактическо разделяне трябва да приключи до юни 2013 г. Не очакваме 
санкции от ЕС - имаме прекрасен диалог със службите на комисията.  
- Как се развива идеята за приватизация на миноритарен дял от БЕХ или някое от 
предприятията в холдинга?  
- Имахме идея за приватизация на част от БЕХ, но на този етап не работим по нея, тъй като 
сега не е най-подходящият момент. Борсите по света са в тежко състояние, очакваме по-добър 
международен климат за евентуално листване на част от Българския енергиен холдинг.  
- Има ли вече предварителни резултати от проверката на Еврокомисията в БЕХ и какво 
подсказват те?  
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- Българският енергиен холдинг е представил на ЕК всички документи, които са били изискани. 
Все още нямаме представени резултати от проверката. Не очакваме изненади.  
- Какво се случва с идеята за разваляне на сделката за блок "Силистар" и обявяването на нов 
конкурс?  
- Аз съм готов да прекратя конкурса моментално, защото за мен той е повече от опорочен. 
Юристите на министерството обаче настояват да изчакаме окончателното решение по 
съдебната процедура, защото не било възможно прекратяване, когато имало такава открита 
процедура. Очаквам Върховният административен съд да се произнесе по този въпрос. Каквото 
и да е окончателното им решение обаче, аз ще прекратя конкурса, ще обявя нов конкурс за 
блока и ще дам възможност на всички световни компании да участват в открита и прозрачна 
процедура - така, както направих с блок "Хан Аспарух". Не е добре да дадеш 1/3 от българското 
Черно море на фирма без нито един ден опит в тази дейност, със съмнително реноме на 
"консултант" и с 1000 лева в банковата сметка. Затова, каквото и да реши ВАС, аз имам право и 
ще прекратя конкурса. Ще стартирам прозрачен конкурс, за да спечелят големи и утвърдени 
компании, и държавата да получи десетки милиони евро бонус, да имаме гаранция, че блокът 
ще се проучи, а няма да се държи 5 години от някоя случайна фирма, за да се ограничи 
например конкуренцията на пазара на газ в България до 1 доставчик.  
- Има ли развитие около иска на "Атомстройекспорт" към НЕК или пък преговорите на 
работните групи?  
- Разговорите се водят от адвокатите, които трябва да изберат председател на арбитража. 
След като такъв бъде избран, ще бъде насрочена дата за делото.  
- Преди време имахте идея за унифициране на акцизната политика в ЕС по отношение на 
горивата. Какво стана с нея?  
- Според мен ЕС прави голяма грешка, като облага горивата с между 5 и 10 пъти по-висок акциз 
от този в САЩ. Това вреди на конкурентоспособността на европейските компании и дори бих 
казал, че пречи за по-бързото възстановяване на европейската икономика. Има международни 
изследвания, които сочат, че цената на петрола и ръстът на икономиката са в пряка 
зависимост. 10 долара увеличение на суровия петрол води до забавяне на икономиката с над 
1% за период от 2 години. ЕС няма как да влияе върху цената на суровия петрол, но може да 
преосмисли политиката си по отношение на акцизите. Или поне да позволи на държавите 
членки по-голяма гъвкавост при определянето на ставките. И аз, и вицепремиерът Симеон 
Дянков повдигаме тази тема на срещите на министрите в ЕС, но засега не събираме 
достатъчна подкрепа сред старите страни членки. Причината е най-вероятно в това, че те 
нямат нашия проблем. Ние сме на минималния акциз за ЕС и няма накъде да го намаляваме, 
докато старите страни членки са доста над този минимум и могат да го направят, когато си 
поискат.  
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Подзаглавие:  
Автор: Валерия СТОЙКОВА, Кристиан КОСТУРКОВ, в. "Стандарт"  
Текст: От юли фирмите ще избират при кого да поръчат иновации срещу ваучер до 200 бона, 
казва икономическият  
- Г-н Добрев, много български предприемачи посочват бизнес средата у нас като един от най-
големите си проблеми. Какво очаквате да се промени през 2013 г.?  
- Много е модерно да се говори за административната и регулаторна тежест, как тя влошава 
бизнес средата и едва ли не е причина за тежкото положение на малките и средните 
предприятия. В такива случаи ние, представителите на правителството, започваме да 
обясняваме как изпълняваме Програма за по-добро регулиране, План за намаляване на 
административната тежест и т.н. Това, че имаме планове и програми, е вярно, както е вярно и 
това, че с тяхното изпълнение спестяваме десетки милиони на година на бизнеса. Проблемите 
на малките и средните предприятия в България са други. Те са резултат от свити продажби, 
засилена конкуренция, свити маржове, междуфирмена задлъжнялост и др. За да решат тези 
проблеми, малките и средните предприятия се нуждаят на първо място от оборотни и 
инвестиционни кредити, за да се закрепят финансово. На второ място - подкрепа за 
технологична модернизация и енергийна ефективност, което ще ги направи по-
конкурентоспособни. Трето, компаниите се нуждаят от подкрепа за навлизане на нови пазари. 
За решаването на първия и втория проблем създадохме необходимите инструменти и 
организация през 2012-а и резултатите са налице. По финансовия инструмент "Джереми", 
финансиран от ОП "Конкурентоспособност", за последните 6 месеца на 2012 г. са отпуснати 
заеми на МСП за над 100 млн. лв. За технологична модернизация и енергийна ефективност 
сключихме договори за безвъзмездна помощ отново по ОПК за 850 млн. лв. за периода май-
декември 2012. По отношение на подкрепата за намиране на нови пазари реализираме проект 
на ИАНМСП за участие на български фирми в международни изложения и организиране на 
търговски мисии в чужбина. По решаването на този проблем има какво още да се желае. 
Резултатите до момента са незадоволителни. През 2013 ще обърнем повече внимание на 
намирането на нови пазари за българските фирми.  
- Какви мерки срещу кризата ще предприеме държавата?  
- Ще продължим добрата работа по ОП "Конкурентоспособност" - ще договорим всички 
оставащи средства по програмата, ще продължим да плащаме към фирмите в рамките на 20 
до 40 дни, ще повишим значително разплатените средства като процент от програмата, ще 
стартираме и новите 150 милиона евро кредити по "Джереми". Благодарение на бизнес 
форумите по целия свят ще привлечем значително повече инвестиции от 2012 г. Ще подобрим 
работата по подкрепа на намиране на нови пазари за български фирми.  
- Как ще подкрепите експортния бизнес, който трябва да е двигателят за излизане от кризата?  
- И през 2013 г. ще продължим да подкрепяме експортно ориентираните български фирми в 
рамките на реализирания от ИАНМСП проект по ОП "Конкурентоспособност" за 
интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез участие в 
международни изложения и организирането на търговски мисии в чужбина, както и 
провеждането на обучения за успешно реализиране на външнотърговска дейност. 
Продължаваме активната политика на диалог с бизнеса и подкрепа на форуми за разширяване 
на присъствието на български стоки и услуги с водещите партньори от Европа, Азия, Близкия 
изток, Северна Африка, САЩ и Канада. Инвестиционните форуми в чужбина също са 
възможност за подкрепа на експортно ориентираните компании. Освен привличането на 
инвестиции техен акцент е и насърчаването на износа. Като резултат от такъв форум в Лондон 
например компания, която притежава едни от най-големите магазини за мебели и стоки за бита 

http://www.blitz.bg/news/article/173679


 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/3
/2

0
1
2

 

във Великобритания, поиска да установи контакти с български производители на мебели, 
оборудване за къмпинги, прибори за хранене, керамика, изделия от текстил и други.  
- Как ще улесните предприемачите да усвояват по-ефективно парите от фондовете на ЕС?  
- ОП "Конкурентоспособност" дава много добър старт на предприемачите в България. През 
ноември достигнахме 75% договорени средства. Преди няколко дни отворихме нова схема за 
финансиране на малкия и средния бизнес -"Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България". Това е първата схема, по която документи ще 
могат да се подават и по електронен път. Основна цел на процедурата е предоставяне на 
подкрепа за обновяване и модернизация на оборудването, необходимо за научно-
изследователска и развойна дейност в предприятията. Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата е 20 млн. лв. Крайният срок за подаване на документи е 15 
март 2013 г. За първи път по схемата "Енергийна ефективност и зелена икономика" се въведе 
предварително оценяване на проектните предложения. По този начин улесняваме бизнеса да 
не допуска грешки при кандидатстването. Проекти, при които има пропуски, не се отхвърлят, а 
се връщат с инструкции как да бъдат коригирани пропуските, и то не един път, а колкото пъти е 
необходимо. В този смисъл процедурата гарантира успех на всеки кандидат до момента, в 
който не се изчерпат средствата. Няма краен срок по тази процедура. Договори се сключват на 
принципа първи по време - първи по право за всички проекти, които отговарят на изискванията 
на програмата и са отстранили евентуалните пропуски, ако е имало такива. Осигурено е и 
мостово финансиране от ЕБВР за процента на собствен принос, който трябва да инвестират 
кандидатите.  
- Какво ще представлява ваучерната система за иновации, свързани с производството?  
- Част от общата сума за иновации за следващия програмен период ще бъде под формата на 
ваучерна схема за фирмите. Дори бих споделил с вас нещо, което досега не съм казвал - 
работим в посока стартиране на ваучерна схема по ос 1 още в този програмен период - около 
средата на 2013 г. Идеята е компаниите да могат да отидат с отпуснатите им ваучери в научни 
центрове, за да си "поръчат" каква точно иновация да бъде разработена за нуждите на техния 
бизнес. На всяка компания, която иска да инвестира в иновации, ще дадем ваучер за 
определена сума пари - например 50 000, 100 000 или 200 000 лева, сумата не е определена. 
По този начин средствата за иновации ще се насочат по най-правилния начин към науката. Ще 
подкрепят тази наука, от която бизнесът се нуждае. В тази идея има голям потенциал и за 
своеобразна реформа в научната сфера. Защото вместо да подкрепяме поравно всички научни 
звена в България - някои от които много успешни, а други под всякаква критика, както би се 
получило, ако целим подкрепа на науката по принцип, ние ще дадем същите пари за наука, но 
само за научните звена, които са много успешни. По този начин ефектът от средствата ще е 
като геометрична зависимост.  
- Кога ще имаме електронно правителство?  
- Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията работи по два 
проекта, финансирани от ОП "Административен капацитет", за въвеждане на електронно 
управление. Пълното въвеждане на електронното правителство според експертни оценки би 
намалило административната тежест за бизнеса с 50%. Централният електронен портал за 
достъп до електронни услуги на правителството трябва да е готов до средата на 2013 г. Той ще 
бъде рамката, към която всяко ведомство ще прикачи своите електронни услуги. Аз съм 
възложил на колегите от МИЕТ, които работят по тази тема, в момента, в който заработи 
единният портал, ние да сме готови с нашите услуги и те да започнат да функционират от 
същия този момент. Това за мен е много сериозна тема и съм предупредил колегите, че ако не 
си спазим сроковете, ще търся отговорност от всеки един от тях.  
- Какво се цели с промените в Закона за насърчаване на инвестициите?  
- Промените са насочени към компании, които може да не инвестират десетки милиони левове 
в активи, но създават стотици работни места. Проекти в сектора на услугите, при които 
размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, също ще могат да 
кандидатстват за сертификат. При високата безработица в момента такива инвеститори също 
заслужават насърчаване. Новата мярка в подкрепа както на инвеститорите в активи, така и на 
тези в работни места, е възстановяване на осигуровките за сметка на работодателя за период 
от 2 години, като инвеститорът се задължава да поддържа тези работни места за поне 5 
години. С тези промени целим създаването на допълнителни възможности за нарастване на 
инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови 
високопроизводителни работни места и за повишаване на икономическата активност в 
общините с висока безработица. Както знаете, от втората половина на 2012 г. имаме нов 
активен подход за привличане на чуждестранни инвестиции. Организираме бизнес форуми за 
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България като инвестиционна дестинация в целия свят - Европа, Америка, Азия. Новите 
промени в Закона за насърчаване на инвестициите предизвикват силен интерес. След 
провеждането на инвестиционни форуми в Китай, Германия, Лондон и Япония 11 
международни компании проявиха интерес да развиват производствата си в България. Някои 
от тях като китайските компании за сглобяване на автобуси, вече започнаха инвестициите. По 
последна информация от СТИВ Лондон собственикът на компания, която изгражда 
туристически селища, ще посети България в началото на годината, за да установи потенциални 
терени в страната. Бавно, но категорично възстановяваме пазара на български вина на 
Острова. Хубавото е, че вината, които изнасяме и продаваме днес, са скъпи вина, за разлика от 
преди 20 години, когато сме разчитали предимно на ценово предимство. Една от водещите 
вериги във Великобритания с пазарен дял от 10%, се интересува от над 20 други български 
стоки (освен вино), които да предлага в своите магазини. През февруари предстоят срещи с 
български производители.  
- Намалението на цената на газа и последващото поевтиняване на тока от когенерациите на 
топлофикациите ще бъде ли достатъчно, за да се вдигне конкурентоспособността на нашите 
предприятия?  
- От началото на следващата година ще получаваме руския природен газ с над 20% по-евтино, 
което означава повече от 300 млн. долара годишно спестени разходи за българския бизнес и 
българските потребители. Това е стъпка към повишаване конкурентоспособността на 
предприятията у нас. Решаващо значение за подобряване конкурентоспособността на 
българската икономика има и местният добив на природен газ, който е наш основен приоритет. 
Той оказва сериозно влияние за допълнително поевтиняване на природния газ. През 2012 
година местното производство е 490,1 млн. куб. метра. Благодарение на находището в 
Девенци, от което в средата на 2013 г. трябва да започне добив, местното производство през 
2013-а трябва да достигне 574.7 млн. куб.м, а през 2014 г. - 655.8 млн. куб. м. Това е малко над 
20% от вътрешното ни потребление. Местният ресурс е с 35% по-евтин и именно поради тази 
причина и усилията на държавата са насочени към увеличаването на това производство. Най-
много разчитаме на "Блок 1-21 Хан Аспарух" и "Блок 1-22 Терес". Консорциумът между "Тотал", 
ОМВ и "Репсол" вече изпълнява работната програма за първата година в "Хан Аспарух". 
Стартира и конкурсната процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на 
нефт и природен газ в "Терес", който също е разположен в дълбоководната част на Черно 
море. Обявата вече е публикувана в официалния вестник на ЕС. Крайният срок за оферти е 
май 2013. До средата на 2013 г. трябва да започне проучването и на този блок.  
- Може ли да получи България още по-евтин газ, след като заработи междусистемната връзка с 
Румъния?  
- Малко е вероятно това да стане още през 2013 г., защото местният добив в Румъния не е 
достатъчен на този етап, за да задоволи собственото им потребление. Те обаче са много 
години преди нас в проучването на тяхната част на Черно море и вече доказаха значителни 
запаси, които ще започнат да добиват в следващите няколко години. Точно тези нови находища 
могат в рамките на следващите 1-2 години да доставят по-евтин газ за България. Не трябва да 
пропускаме и факта, че тази връзка ни носи допълнителна сигурност на доставките в случай на 
криза като тази през 2009 г. Тази връзка обаче далеч не е единствената или най-важната. През 
март 2013 ще направим първа копка на връзката с Гърция и още януари ще започнем 
изпълнението на проекта за изграждане на връзка със Сърбия. Тези проекти ще гарантират 
сигурност на доставките в страната и региона, но и ще създадат условия за конкуренция между 
доставчиците на природен газ.  
- Какво ще предприеме държавата, ако болшинството от българите поискат изграждането на 
нови ядрени мощности у нас на референдума?  
- Нека видим първо резултатите от референдума и тогава да коментираме тази тема.  
- Кога трябва да приключи планираното отделяне на ЕСО от НЕК и ще се случи ли навреме, за 
да не получим санкции от ЕС?  
- За отделянето на НЕК от ЕСО има избран изпълнител по обществена поръчка, който в 
началото на 2013 г. трябва да представи своя анализ за това, как конкретно да протече 
процесът. Самото фактическо разделяне трябва да приключи до юни 2013 г. Не очакваме 
санкции от ЕС - имаме прекрасен диалог със службите на комисията.  
- Как се развива идеята за приватизация на миноритарен дял от БЕХ или някое от 
предприятията в холдинга?  
- Имахме идея за приватизация на част от БЕХ, но на този етап не работим по нея, тъй като 
сега не е най-подходящият момент. Борсите по света са в тежко състояние, очакваме по-добър 
международен климат за евентуално листване на част от Българския енергиен холдинг.  
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- Има ли вече предварителни резултати от проверката на Еврокомисията в БЕХ и какво 
подсказват те?  
- Българският енергиен холдинг е представил на ЕК всички документи, които са били изискани. 
Все още нямаме представени резултати от проверката. Не очакваме изненади.  
- Какво се случва с идеята за разваляне на сделката за блок "Силистар" и обявяването на нов 
конкурс?  
- Аз съм готов да прекратя конкурса моментално, защото за мен той е повече от опорочен. 
Юристите на министерството обаче настояват да изчакаме окончателното решение по 
съдебната процедура, защото не било възможно прекратяване, когато имало такава открита 
процедура. Очаквам Върховният административен съд да се произнесе по този въпрос. Каквото 
и да е окончателното им решение обаче, аз ще прекратя конкурса, ще обявя нов конкурс за 
блока и ще дам възможност на всички световни компании да участват в открита и прозрачна 
процедура - така, както направих с блок "Хан Аспарух". Не е добре да дадеш 1/3 от българското 
Черно море на фирма без нито един ден опит в тази дейност, със съмнително реноме на 
"консултант" и с 1000 лева в банковата сметка. Затова, каквото и да реши ВАС, аз имам право и 
ще прекратя конкурса. Ще стартирам прозрачен конкурс, за да спечелят големи и утвърдени 
компании, и държавата да получи десетки милиони евро бонус, да имаме гаранция, че блокът 
ще се проучи, а няма да се държи 5 години от някоя случайна фирма, за да се ограничи 
например конкуренцията на пазара на газ в България до 1 доставчик.  
- Има ли развитие около иска на "Атомстройекспорт" към НЕК или пък преговорите на 
работните групи?  
- Разговорите се водят от адвокатите, които трябва да изберат председател на арбитража. 
След като такъв бъде избран, ще бъде насрочена дата за делото.  
- Преди време имахте идея за унифициране на акцизната политика в ЕС по отношение на 
горивата. Какво стана с нея?  
- Според мен ЕС прави голяма грешка, като облага горивата с между 5 и 10 пъти по-висок акциз 
от този в САЩ. Това вреди на конкурентоспособността на европейските компании и дори бих 
казал, че пречи за по-бързото възстановяване на европейската икономика. Има международни 
изследвания, които сочат, че цената на петрола и ръстът на икономиката са в пряка 
зависимост. 10 долара увеличение на суровия петрол води до забавяне на икономиката с над 
1% за период от 2 години. ЕС няма как да влияе върху цената на суровия петрол, но може да 
преосмисли политиката си по отношение на акцизите. Или поне да позволи на държавите 
членки по-голяма гъвкавост при определянето на ставките. И аз, и вицепремиерът Симеон 
Дянков повдигаме тази тема на срещите на министрите в ЕС, но засега не събираме 
достатъчна подкрепа сред старите страни членки. Причината е най-вероятно в това, че те 
нямат нашия проблем. Ние сме на минималния акциз за ЕС и няма накъде да го намаляваме, 
докато старите страни членки са доста над този минимум и могат да го направят, когато си 
поискат.  
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Резюме: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са 
през следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна  
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: МИЕТ очаква през следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 
400 млн. лева по оперативна програма "Конкурентоспособност"  
Подзаглавие:  
Автор: Екатерина Тотева, БТА  
Текст: Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ са през 
следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева по оперативна 
програма "Конкурентоспособност". Това каза в интервю за БТА министър Делян Добрев.  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза министър Добрев.  
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева. Преди броени дни МИЕТ обяви и процедурата за 
"Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България" на 
стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат проектни предложения до 15 март 2013 г. Това е 
първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, отбеляза министър 
Добрев. Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия екип многократно 
подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да не 
допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през 
почти 6 години от действието й, заяви министърът.  
В областта на енергетиката като голям успех министър Добрев определи подписването на 
договора с "Газпром". Очакванията на министър Добрев са средствата за българския бизнес по 
оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия период 2014-2020  
г. да бъдат поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро, или повече. Министър Добрев 
цитира последни данни на Българска народна банка, според които преките чуждестранни 
инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро. 
Нарастването е с около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г. През тази година 8 проекта 
получиха сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. Проектите създават над 
хиляда работни места и са на обща стойност над 500 млн. лв. Четири проекта клас А са във 
високотехнологичните дейности на икономиката - производство на компоненти за 
телекомуникационния сектор, производство на лекарствени средства, услуги в сферата на 
здравеопазването и образованието.  
Другите проекти са също в сферата на преработващата промишленост, както и на логистиката.  
Щастлив съм да отбележа тази положителна тенденция, тъй като през цялата 2011 г. 
сертифицираните проекти бяха 4 на обща стойност 92 млн. лв. и предвиждаха разкриване на 
350 нови работни места, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Според него 
тези данни показват, че България има възможност да привлича инвестиции с висока добавена 
стойност, отговаряйки на високите изисквания на потенциалните инвеститори по отношение на 
инвестиционния климат, стабилността и предвидимостта на средата, както и предлагането на 
мерки, които отговарят на очакванията на компаниите. През последните две години се 
наблюдава увеличение на износа от България на отбранителна продукция в сравнение с 
предишни периоди, каза министър Добрев. Това в голяма степен се дължи на усилията, които 
българските производители и търговци полагат както в разширяването на продуктовата гама и 
повишаване на качеството на продуктите, така и за утвърждаване на традиционни 
партньорства и завоюване на нови позиции на международните пазари.  
Тази година стойността на издадените разрешения за износ надвишава двойно стойността за 
2011 г. Не всички разрешения се реализират, така че значителен ръст ще има със сигурност, но 
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още е рано да кажем точен процент, допълни министърът. Правим всичко, което е по силите ни, 
за разрешаване на казуса във ВМЗ Сопот, заяви министър Делян Добрев. Той припомни, че 
след намесата на премиера Бойко Борисов са били осигурени средства в размер на 1 млн. лв. 
от "Кинтекс", който платил авансово по договор, изпълняван от сопотските заводи. Със 
средствата бяха платени по един аванс и една заплата на работниците. По искане на 
потенциалния купувач Агенцията за приватизация отложи до 11 януари срока за подаване на 
обвързваща оферта, уточни икономическият министър. Целта е да бъде дадено достатъчно 
време за проучване на всички активи и пасиви на предприятието и продажбата да бъде 
доведена до успешен край, каза Делян Добрев.  
Според министъра ефектът от преместването на ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив 
ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, преместването е силен 
имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, признание за ресурсите му в 
туризма, каза той. Според Делян Добрев преместването пести и разходи на бизнеса от 
пътуване до столицата от по-отдалечените части на страната. Не на последно място е 
подобрената комуникация с местната власт в града под тепетата, което по думите на министър  
Добрев, също има сериозно значение за развитието на отрасъла. За този зимен сезон се 
очаква ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и Великобритания. 
Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на руските туристи с 
около 9 на сто, като, поради тенденцията на записвания в последния момент, е възможно да се 
регистрира и по-висок брой руски туристи в страната. Предварителните записвания и 
планираните чартърни полети на летища София и Пловдив показват увеличаване и на 
туристите от Великобритания с над 5 на сто, както и повече туристи от Полша и Дания. 
Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните пазари като Сърбия, 
Македония, Румъния и Турция. България продължава успешно да утвърждава името си на 
международната карта на ски дестинациите. Неотдавнашно проучване сред потребителските 
центрове в 27 европейски и северноамерикански курорта отрежда на Банско челно място като  
най-евтино място за зимен отдих. Тези данни ни дават основание за още по-оптимистични 
очаквания за предстоящата зима, каза министърът. Що се отнася до лято 2013 - смятам, че 
България ще продължи да бъде притегателна дестинация за чуждестранните туристи, 
предлагаща качество и разнообразие на туристическите услуги и висока удовлетвореност от 
престоя. Прогнозите са за продължаване на тенденцията за растеж в броя на чуждестранните  
туристи и приходите от туризъм от последните години. Като цяло смятам, че нашите търговски  
представители зад граница работят активно и постигат добри резултати, каза министърът. Той 
даде като пример за активната работа на Службата по търговско-икономическите въпроси към 
посолството ни в Китай значителното нарастване на българския износ за тази страна през тази 
година - повече от два пъти. По този начин Китай се нарежда на второ място сред търговските 
ни партньори извън ЕС, след Турция. Налице е увеличаване на инвестициите от Китай (12.2 
млн. евро за първото полугодие при общо 64.8 млн. евро за периода 1996-2011 г.), както и ръст 
на китайските туристи в България с 31 на сто.  
Със съдействието на Службата по търговско-икономическите въпроси към българското 
посолство в Индия през тази година няколко български компании стартираха успешни 
инициативи за износ за Индия. Още през първото тримесечие на 2012 г. с активното участие на 
Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството ни в Израел бяха 
реализирани бизнес форуми и срещи между бизнес средите на двете страни, напомни 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма. След атентата на летище Сарафово през  
юли т.г. с работата на МИЕТ и икономическия ни съветник на място бе подпомогнат 
българският туристически бранш в рамките на редица разменени официални и бизнес визити, 
промоционални събития и рекламни кампании, за да преодолеем първоначалния отлив на 
туристи от Израел у нас, каза Делян Добрев. Той отбеляза, че с активното съдействие на 
търговско-икономическия съветник в Службата по търговско-икономическите въпроси във 
Франкфурт на Майн, Германия предстои заключителният етап за реализиране на 
инвестиционен проект на германска компания в България. Много успешно в последните няколко 
месеца се представя и Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството ни във 
Великобритания, посочи министър Делян Добрев в интервюто си за БТА.  
Следва пълният текст на интервюто:  
Въпрос: Министър Добрев, какви са прогнозите ви за развитието на икономиката на страната 
през следващата година?  
Отговор: Поддържаната от правителството финансова стабилност и строга фискална 
дисциплина беше необходимо условие и оказа своето въздействие за минимизиране на  
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негативните ефекти от световната финансова и икономическа криза. И резултатът от това е 
налице - България е една от шестте държави в ЕС, които отчитат икономически растеж за 
първите три тримесечия на 2012 г. Нашите приоритети са насочени към поддържане на 
макроикономическа и финансова стабилност и благоприятна данъчна среда. Предприемаме 
мерки и за постепенна промяна на структурата на българската икономика. Производството и 
износът на суровини и продукти с ниска добавена стойност не могат да донесат успех в 
дългосрочен план. Затова провеждаме политика за приоритетно стимулиране на 
високотехнологичните сектори, насърчаване на инвестициите в тях и повишаване на 
конкурентоспособността. Не на последно място са усилията ни за ефективно управление на 
европейските фондове и повишаване на усвоените средства. От май 2012 г. до днес са 
сключени 611 договора на стойност 846 млн. лева. Голяма част от тези средства всъщност са 
гарантирани инвестиции за 2013 г. и то с безвъзмездна помощ от ЕС. Това ни дава основание 
да очакваме по-добра 2013 година.  
Въпрос: Какви са очакванията ви за състоянието на износа през 2013 г.? Как ще бъдат 
подкрепени експортнориентираните фирми, които създават продукти с висока добавена 
стойност?  
Отговор: България изнася основно към страните от ЕС (62 на сто от общия износ). През 
последната година вниманието на българските производители е насочено на изток и юг към 
Азия и Латинска Америка. Износът към развиващите се азиатски и латиноамерикански страни 
расте съответно с 26 на сто и 22 на сто. Регистрирано е увеличение на износа към бившите 
съветски републики (основно Русия и Украйна) - с 16 на сто годишно. И през 2013 г. ще 
продължим да подкрепяме експортноориентираните български фирми в рамките на 
реализирания от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
проект по ОП "Конкурентоспособност" за интернационализация на българските малки и 
средни предприятия чрез участие в международни изложения и организирането на търговски 
мисии в чужбина, както и провеждането на обучения за успешно реализиране на 
външнотърговска дейност.  
Продължаваме активната политика на диалог с бизнеса и подкрепа на форуми за разширяване 
на присъствието на български стоки и услуги с водещите партньори от Европа, Азия, Близкия 
Изток, Северна Африка, САЩ и Канада. Инвестиционните форуми в чужбина също са 
възможност за подкрепа на експортноориентираните компании. Освен привличането на 
инвестиции, техен акцент е и насърчаването на износа. Вече проведохме такива в Китай и 
Япония, в Германия, Франция и Великобритания. През следващата година предстоят форуми в 
Южна Корея, още няколко европейски държави, САЩ.  
Въпрос: Бихте ли дали повече информация за проверките на работата на служителите от 
Службите по търговско-икономически въпроси към дипломатическите ни представителства зад 
граница? Кои са най-добре работещите? Ще има ли отзовани ръководители и от кои държави?  
Отговор: В първите месеци, след като станах министър, започнахме да изпращаме фиктивни 
"запитвания" от фирми до съветниците в службите по търговско-икономически въпроси. Целта 
беше да проверим реакцията им и как те се отнасят към потенциални подобни въпроси. 
Повечето от тях отговориха адекватно в необходимите срокове. Като цяло смятам, че нашите  
търговски представители зад граница работят активно и постигат добри резултати.  
Като пример за активната работа на Службата по търговско-икономически въпроси в Китай 
мога да посоча значителното нарастване на българския износ за Китай през тази година - 
повече от два пъти. По този начин Китай се нарежда на второ място сред търговските ни 
партньори извън ЕС, след Турция. Налице е увеличаване на инвестициите от Китай (12.2 млн. 
евро за първото полугодие при общо 64.8 млн. евро за периода 1996-2011 г.), както и ръст на 
китайските туристи в България с 31 на сто. Със съдействието на Службата по търговско-
икономически въпроси в Индия през тази година няколко български компании стартираха 
успешни инициативи за износ за Индия: български винопроизводител сключи споразумение с 
индийска компания за износ на вино; българска фирма за производство на розово масло 
сключи сделка с индийски партньор за доставка на българско розово масло; български 
производител на машини за хранителната промишленост установи контакти с дистрибутори на  
продукцията на фирмата в Индия; българска компания за производство на хидрогенератори ще 
доставя хидрогенератори за изграждане на хидроелектроцентрали в Индия; българските  
туроператори установиха контакти с водещи индийски туроператори, предстои обмен на 
оферти за голф почивки на индийци в България. Още през първото тримесечие на 2012 г. с 
активното участие на Службата по търговско-икономически въпроси в Израел бяха реализирани 
бизнес форуми и срещи между бизнес средите на двете страни. След атентата на летище 
Сарафово през юли т.г. с работата на МИЕТ и икономическия ни съветник на място бе 
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подпомогнат българският туристически бранш в рамките на редица разменени официални и 
бизнес визити, промоционални събития и рекламни кампании, за да преодолеем 
първоначалния отлив на туристи от Израел у нас. С изключително активното съдействие на 
търговско-икономическия съветник в Службата по търговско-икономически въпроси във 
Франкфурт на Майн, Германия предстои заключителния етап за реализиране на инвестиционен 
проект на германска компания в България. Много успешно в последните няколко месеца се 
представя и Службата по търговско-икономически въпроси във Великобритания.  
По време на годишната работна среща на бизнеса с командированите служители в Службите 
по търговско-икономически въпроси, БТПП връчи награди на икономическите ни съветници в 
тези служби в Румъния, Китай, Русия, Австрия, Грузия и Турция. Тези отличия ни дават 
увереност, че новият подход в работата на Службите по търговско-икономически въпроси е 
добре оценен от бизнеса.  
Въпрос: На годишната среща на бизнеса с правителството казахте, че целта е през 2013 г. 
преките чуждестранни инвестиции в България да надхвърлят 3 млрд.евро. Кои ще са основните 
икономически двигатели за постигането на тази цел? Колко сертификата за инвеститор клас "А" 
са връчени за тази година и какви са новите проекти?  
Отговор: По последни данни на Българска народна банка, преките чуждестранни инвестиции в 
страната за периода януари - октомври 2012 г. възлизат на 1.33 млрд. евро. Нарастването е с 
около 25 на сто спрямо същия период на 2011 г. През тази година 8 проекта получиха  
сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. Проектите създават над хиляда 
работни места и са на обща стойност над 500 млн. лв. Четири проекта клас А са във 
високотехнологичните дейности на икономиката - производство на компоненти за 
телекомуникационния сектор, производство на лекарствени средства, услуги в сферата на 
здравеопазването и образованието. Другите проекти са също в сферата на преработващата 
промишленост, както и на логистиката. Щастлив съм да отбележа тази положителна тенденция, 
тъй като през цялата 2011 г. сертифицираните проекти бяха 4 на обща стойност 92 млн. лв., 
предвиждаха разкриване на 350 нови работни места. Тези данни показват, че България има 
възможност да привлича инвестиции с висока добавена стойност, отговаряйки на високите 
изисквания на потенциалните инвеститори по отношение на инвестиционния климат, 
стабилността и предвидимостта на средата и предлагането на мерки, които отговарят на 
очакванията на компаниите. Инициирахме промени в Закона за насърчаване на инвестициите, 
за да бъдем още по-конкурентоспособни на инвестиционната карта. Създаваме условия за 
допълнително стимулиране на реализацията на проекти, особено тези осигуряващи голяма 
заетост - чрез новия критерий за броя на създадените нови работни места и новата 
насърчителна мярка за възстановяване на инвеститора на част от разходите за осигурителни 
вноски. Така продължаваме провежданата политика за насърчаване във високотехнологичните 
производства и услуги, за откриване на високопроизводителни работни места. В последните 6 
месеца имаме промяна в подхода за привличане на чуждестранни инвестиции. За първи път от 
22 години страната ни търси активно инвеститори в чужбина чрез организирането на бизнес 
форуми по целия свят с финансовата подкрепа на ЕС по ОП "Конкурентноспособност". 
Резултатите от тези форуми са вече налице - 3 проекта за сглобяване на автобуси, няколко 
центъра за споделени услуги, няколко проекта за производство на части за автомобили, 1 
развоен център на лидер във високите технологии и др. През 2013 г., благодарение на тази 
активна политика съм сигурен, че ще постигнем търсените резултати.  
Въпрос: На какви европейски средства ще може да разчита българският бизнес през 
следващия програмен период 2014-2020 г.?  
Отговор: В момента все още няма съгласие на ниво ЕС по отношение на Многогодишната 
финансова рамка и средствата от структурните фондове. Нашите очаквания са средствата за 
българския бизнес по оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през 
следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне толкова, колкото са и сега - 1,2 милиарда евро  
или повече.  
В следващия програмен период предвиждаме част от парите за иновации да се раздават под 
формата на ваучери на фирмите, решили да инвестират в иновация. Те могат да получат 
ваучер за определена сума, с който да отидат в научен център или университет и да си поръчат 
разработката, от която имат нужда. Според мен така ще гарантираме, че ще се правят 
иновации в полза на бизнеса, които имат пазарна реализация и подпомагат неговата 
конкурентоспособност.  
Въпрос: Какви са очакванията ви за сумите, които ще бъдат разплатени по ОП 
"Конкурентоспособност" за 2013 г.?  
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Отговор: През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за 
внедряване на иновации в малки и средни предприятия и големи предприятия на стойност 88  
млн. лева, както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева. 
Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР за енергийна 
ефективност на стойност 300 млн. лева. Преди броени дни обявихме и процедурата за 
"Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България" на 
стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат проектни предложения до 15 март 2013 г. Това е 
първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път. Така на практика ние 
тестваме системата и ще разширяваме тази възможност и при други схеми в бъдеще. Нашите 
очаквания са през следващата година към бизнеса да бъдат разплатени над 400 млн. лева.  
Въпрос: Как оценявате преместването на  
ресор "Туризъм" на министерството в Пловдив? Какви са очакванията ви за зимния 
туристически сезон и прогнозите за лятото?  
Отговор: Към момента е рано да се направи точна оценка на резултатите от преместването. 
Назначихме общо 11 нови служители в двете туристически дирекции, които работят в Пловдив. 
Ефектът ще може да бъде усетен през следващата година. Без съмнение обаче, 
преместването е безспорно силен имиджов знак за града, висока оценка за неговото значение, 
признание за ресурсите му в туризма. Нека не забравяме, че той е най-старият жив град в 
Европа, разположен върху богати културни пластове от различни епохи. Регионът разполага с 
огромен потенциал за развитие на познавателния туризъм, с прекрасни природни дадености и 
материална база за разгръщане на специализираните услуги в сектора - балнео-, СПА и уелнес 
туризма в райони като Хисаря, Велинград, също селски, гурме, винения туризъм и пр. Пловдив 
и въобще Южна България са сред водещите територии за винопроизводство, тук има много 
добри дегустационни центрове. Това е емблематично място не само с природните си богатства 
и историята си, със статута си на важен транспортен център и с възловото си местоположение 
в централната част на страната. Той се намира в близост до едни от големите ни зимни 
курорти. Преместването пести и разходи на бизнеса от пътуване до столицата от по-
отдалечените части на страната. Не на последно място е подобрената комуникация с местната 
власт в града под тепетата, което също има сериозно значение за развитието на отрасъла.  
За този зимен сезон очакваме ръст на туристите от важни за България пазари като Русия и 
Великобритания. Предварителните записвания от туроператори показват увеличаване на 
руските туристи с около 9 на сто, като, поради тенденцията на записвания в последния момент, 
е възможно да се регистрира и по-висок брой руски туристи в страната. Предварителните 
записвания и планираните чартърни полети на летища София и Пловдив показват увеличаване 
и на туристите от Великобритания с над 5 на сто, както и повече туристи от Полша и Дания. 
Традиционно страната ни е атрактивна зимна дестинация и за съседните пазари като Сърбия, 
Македония, Румъния и Турция. България продължава успешно да утвърждава името си на 
международната карта на ски дестинациите. Неотдавнашно проучване сред потребителските 
центрове в 27 европейски и северноамерикански курорта отрежда на Банско челно място като 
най-евтино място за зимен отдих. Тези данни ни дават основание за още по-оптимистични 
очаквания за предстоящата зима. Що се отнася до лято 2013 - смятам, че България ще 
продължи да бъде притегателна дестинация за чуждестранните туристи, предлагаща качество 
и разнообразие на туристическите услуги и висока удовлетвореност от престоя. Прогнозите са 
за продължаване на тенденцията за растеж в броя на чуждестранните туристи и приходите от 
туризъм от последните години.  
Въпрос: Министър Добрев, цитирахте данни, според които през последните няколко години 
износът на оръжие от страната нараства. Какви са предварителните данни за износа за тази 
година спрямо предходната и дали ще останем и през 2012 г. в топ десет в света - износители 
на оръжие?  
Отговор: В действителност през последните две години се наблюдава увеличение на износа от 
България на отбранителна продукция в сравнение с предишни периоди. Това в голяма степен 
се дължи на усилията, които българските производители и търговци полагат както в 
разширяването на продуктовата гама и повишаване на качеството на продуктите, така и за 
утвърждаване на традиционни партньорства и завоюване на нови позиции на международните 
пазари.  
Що се отнася до реализирания износ, данните се събират и обобщават в началото на 
следващата година и тогава ще може да се каже каква е реализацията през 2012 г. Тази година 
стойността на издадените разрешения за износ надвишава двойно стойността за 2011 г. Не 
всички разрешения се реализират, така че значителен ръст ще има със сигурност, но още е 
рано да кажем точен процент.  
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Въпрос: Какви са възможностите за краткосрочно решаване на проблемите със заплатите на 
работещите във ВМЗ Сопот? Според вас какви са перспективите пред продажбата на 
дружество, след като стана известно, че Агенцията за приватизация и следприватизационен 
контрол допусна само "Емко" ЕООД до по-нататъшно участие в конкурса за продажбата на 100  
процента от капитала на дружеството?  
Отговор: Правим всичко, което е по силите ни, за разрешаване на казуса във ВМЗ Сопот. 
Знаете, че след намесата на премиера Бойко Борисов бяха осигурени средства в размер на 1 
млн. лв. от "Кинтекс", който плати авансово по договор, изпълняван от сопотските заводи. Със 
средствата бяха платени по един аванс и една заплата на работниците. По искане на 
потенциалния купувач Агенцията за приватизация отложи до 11 януари срока за подаване на 
обвързваща оферта. Целта е да бъде дадено достатъчно време за проучване на всички активи 
и пасиви на предприятието и продажбата да бъде доведена до успешен край.  
Въпрос: Министър Добрев, какво си спомняте от 16 март 2012 г. Какво е да си министър със 
стаж от девет месеца? Разрешаването на кой казус в ресор "Икономика" се оказа най-сложен и 
в кръга на шегата - помогна ли ви подковата, която вашият предшественик ви връчи при 
предаването на поста?  
Отговор: Като най-голямо икономическо постижение на моя екип бих отбелязал многократно 
подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много усилия да не 
допуснем блокиране на програмата. В резултат на промените и оптимизирането на 
структурата ускорихме многократно договарянето на нови проекти и плащанията към 
бенефициентите - само за 6 месеца разплатихме повече отколкото през почти 6 години от 
действието на програмата. В областта на енергетиката като голям успех безспорно бих 
определил подписването на договора с "Газпром". /Екатерина Тотева/  
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.moreto.net  
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=196980  
Брой думи: 206  
 
 
Резюме: През тази година ще бъдат разплатени към бизнеса над 400 млн. лв. по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, съобщи пред БТА министър Делян Добрев.  
 
Заглавие: Разплащат над 400 млн. лв. по „Конкурентоспособност”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: През тази година ще бъдат разплатени към бизнеса над 400 млн. лв. по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност“, съобщи пред БТА министър Делян Добрев.  
През 2013 г. предстои обявяване на процедури и сключване на договори за внедряване на 
иновации в малки и средни предприятия и в големи предприятия на стойност 88 млн. лева, 
както и за подкрепа на клъстерите в България в размер на 29 млн. лева, каза още министър 
Добрев.Продължава и изпълнението на програмата, финансирана съвместно с ЕБВР, за 
енергийна ефективност на стойност 300 млн. лева. Преди броени дни МИЕТ обяви и 
процедурата за "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 
България" на стойност 20 млн. лева. По нея ще се приемат проектни предложения до 15 март 
2013 г. Това е първата процедура, по която може да се кандидатства по електронен път, 
отбеляза министър Добрев.Той посочи като най-голямо икономическо постижение на неговия 
екип многократно подобрената работа по ОП "Конкурентоспособност". Положихме много 
усилия да не допуснем блокиране на програмата. Само за 6 месеца разплатихме повече, 
отколкото през почти 6 години от действието й, заяви министърът. Очакванията на министър 
Добрев са средствата за българския бизнес по оперативната програма за иновации и 
конкурентоспособност през следващия период 2014-2020 г. да бъдат поне толкова, колкото са и 
сега - 1,2 милиарда евро.  
 

http://www.moreto.net/novini.php?n=196980
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1697197  
Брой думи: 434  
 
 
Резюме: Най-важното за страната е да се запази политическата стабилност след 
предстоящите парламентарни избори, за да не се разклати държавата, обяви премиерът Бойко 
Борисов пред в новогодишната нощ. Според министър-председателя най-голямото 
предизвикателство през изминалата година е било да докараме пари в държавата. „За радост 
от Брюксел ни преведоха всичките пари в края на годината.  
 
Заглавие: Борисов: България трябва да е политически стабилна и след изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-важното за страната е да се запази политическата стабилност след предстоящите 
парламентарни избори, за да не се разклати държавата, обяви премиерът Бойко Борисов пред 
в новогодишната нощ. Според министър-председателя най-голямото предизвикателство през 
изминалата година е било да докараме пари в държавата. „За радост от Брюксел ни преведоха 
всичките пари в края на годината. Над 4,5 милиарда са влезли пари в българска икономика 
благодарение на нас, че отворихме европейските програми" отчете той.  
Борисов очаква през 2013 г. „да достроим магистралите, да построим инфраструктурата, да 
направим музеите, да продължим да строим църкви, манастири". „Повече пари знаете, че 
даваме в здравеопазването, хубаво е и то да стане по-добро, след като има толкова голямо 
финансиране, в културата, във всичко", каза още той.  
„Щом Съединените щати и президентът Обама си прекъсва отпуската, защото има опасност от 
фалит, смятайте какво е положението в другите държави с по-слаби икономики, с по-слаби 
финанси. Затова голямото предизвикателство беше да спасим България от кризата да не 
изпаднем в центрофугата, в която изпаднаха Испания, Италия, Гърция, Португалия и колко още 
много държави. Така че това е може би най-големият ни успех, че финансовата и политическа 
стабилност се запази през тази година", допълни Борисов.  
„Казаното от канцлера Меркел, че се очертава 2013 година да бъде по-тежка година от 
изминалата идва да отговори на всички глупости, които говори Станишев и компания. - сподели 
премиерът. - Защото, ако е имало рецепта за кризата много преди нас в Германия или във 
Франция са щели да я намерят, да го решат, да прекратят младежката или безработицата да 
почне да пада , да има икономически растеж. Нали разбирате, че това са празни приказки на 
хора, които никога не са си давали сметка какви усилия ни струва в тази най-тежка криза 
държим България в едно нормално, прилично състояние. Това, ако беше Тройната коалиция 
просто тя щеше да се съсипе държавата. Щеше да потъне, отдавна да сме потънали и да 
нямаме шанс за нищо. А ние въпреки всичко сме донесли над 4,5 милиарда приход само от 
еврофондове".  
И продължи: „В Испания младежката безработица мина 50%. А когато е тази огромна стагнация 
в икономиката в цял свят много трудно се създават работни места. Ние само в програмата 
„Конкурентоспособност", „Енергийна ефективност" над 1 милиард сме дали на малкия и на 
средния бизнес, безвъзмездна финансова помощ от Брюксел, това са огромни пари. Така че 
надявам се с времето, с инвестициите, които се прави и най-вече с най-ниските данъци, които 
поддържаме в Европейски съюз, вие видяхте такива апели за данък на богатите, на данък 
разхош видяхте какво се случи във Франция, нали? Веднага го свали Конституционният съд. 
Така че това са популистки идеи, които веднага след това отпадат".  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1697197
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1697202  
Брой думи: 434  
 
 
Резюме: Най-важното за страната е да се запази политическата стабилност след 
предстоящите парламентарни избори, за да не се разклати държавата, обяви премиерът Бойко 
Борисов пред в новогодишната нощ.  
 
Заглавие: Борисов за 2013-а: Дано не разклатим държавата и след изборите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Най-важното за страната е да се запази политическата стабилност след предстоящите 
парламентарни избори, за да не се разклати държавата, обяви премиерът Бойко Борисов пред 
в новогодишната нощ.  
Според министър-председателя най-голямото предизвикателство през изминалата година е 
било да докараме пари в държавата. „За радост от Брюксел ни преведоха всичките пари в края 
на годината. Над 4,5 милиарда са влезли пари в българска икономика благодарение на нас, че 
отворихме европейските програми" отчете той.  
Борисов очаква през 2013 г. „да достроим магистралите, да построим инфраструктурата, да 
направим музеите, да продължим да строим църкви, манастири". „Повече пари знаете, че 
даваме в здравеопазването, хубаво е и то да стане по-добро, след като има толкова голямо 
финансиране, в културата, във всичко", каза още той.  
„Щом Съединените щати и президентът Обама си прекъсва отпуската, защото има опасност от 
фалит, смятайте какво е положението в другите държави с по-слаби икономики, с по-слаби 
финанси. Затова голямото предизвикателство беше да спасим България от кризата да не 
изпаднем в центрофугата, в която изпаднаха Испания, Италия, Гърция, Португалия и колко още 
много държави. Така че това е може би най-големият ни успех, че финансовата и политическа 
стабилност се запази през тази година", допълни Борисов.  
„Казаното от канцлера Меркел, че се очертава 2013 година да бъде по-тежка година от 
изминалата идва да отговори на всички глупости, които говори Станишев и компания. - сподели 
премиерът. - Защото, ако е имало рецепта за кризата много преди нас в Германия или във 
Франция са щели да я намерят, да го решат, да прекратят младежката или безработицата да 
почне да пада , да има икономически растеж. Нали разбирате, че това са празни приказки на 
хора, които никога не са си давали сметка какви усилия ни струва в тази най-тежка криза 
държим България в едно нормално, прилично състояние. Това, ако беше Тройната коалиция 
просто тя щеше да се съсипе държавата. Щеше да потъне, отдавна да сме потънали и да 
нямаме шанс за нищо. А ние въпреки всичко сме донесли над 4,5 милиарда приход само от 
еврофондове".  
И продължи: „В Испания младежката безработица мина 50%. А когато е тази огромна стагнация 
в икономиката в цял свят много трудно се създават работни места. Ние само в програмата 
„Конкурентоспособност", „Енергийна ефективност" над 1 милиард сме дали на малкия и на 
средния бизнес, безвъзмездна финансова помощ от Брюксел, това са огромни пари. Така че 
надявам се с времето, с инвестициите, които се прави и най-вече с най-ниските данъци, които 
поддържаме в Европейски съюз, вие видяхте такива апели за данък на богатите, на данък 
разхош видяхте какво се случи във Франция, нали? Веднага го свали Конституционният съд. 
Така че това са популистки идеи, които веднага след това отпадат".  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1697202
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.speed-press.com  
Връзка: http://www.speed-press.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-
%D0%9B%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D
0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/?pageId=22673  
Брой думи: 122  
 
 
Резюме: В цеховете на Българо-италиански завод в Лом работи за най-големите автомобилни 
концерни в света. За да изпълнява увеличаващите се поръчки, предприятието "Силпа" ООД 
монтира уникална 200- тонна преса с компютъризирано управление. Проектът за доставката на 
високотехнологичната машина е по програмата „Конкурентоспособност“ на ЕС и е на стойност 1 
134 000 евро.  
 
Заглавие: Завод в Лом работи за най-големите автомобилни марки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: В цеховете на Българо-италиански завод в Лом работи за най-големите автомобилни 
концерни в света. За да изпълнява увеличаващите се поръчки, предприятието "Силпа" ООД 
монтира уникална 200- тонна преса с компютъризирано управление. Проектът за доставката на 
високотехнологичната машина е по програмата „Конкурентоспособност“ на ЕС и е на 
стойност 1 134 000 евро.  
Силата на натиск на пресата е 1200 тона, прави до 25 удара на минута и извършва четири 
сложни операции едновременно, обясни изпълнителният директор на дружеството Красимир 
Иванов.  
От тази година ломският завод работи с международния консорциум "Фауресия", който доставя 
детайли за най-големите автопроизводители в света. В цеховете на "Силпа" вече се 
произвеждат детайли за Fiat, Ford, Lada, Skoda и VW. Във фирмата работят 80 души, десет от 
които са назначени тази година.  
 

http://www.speed-press.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/?pageId=22673
http://www.speed-press.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/?pageId=22673
http://www.speed-press.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/?pageId=22673
http://www.speed-press.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/?pageId=22673
http://www.speed-press.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/?pageId=22673
http://www.speed-press.com/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/?pageId=22673
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57285  
Брой думи: 535  
 
 
Резюме: Трябва да проявяваме гъвкавост и да търсим къде можем да ускорим усвояването на 
еврофондовете  
Общия пазар, достъпът до еврофондовете и подобряването на институционалната среда. Това 
са трите големи промени за шесте години членство на България в Европейския съюз. Това каза 
в интервю за iNews.bg еврокомисар Кристалина Георгиева.  
 
Заглавие: К.Георгиева: Три са големите промени за шест години членство в ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Трябва да проявяваме гъвкавост и да търсим къде можем да ускорим усвояването на 
еврофондовете  
Общия пазар, достъпът до еврофондовете и подобряването на институционалната среда. Това 
са трите големи промени за шесте години членство на България в Европейския съюз. Това каза 
в интервю за iNews.bg еврокомисар Кристалина Георгиева.  
По думите й свободното движение на хора, стоки и капитали е фактор за повишаване на 
конкурентоспособността на българската икономика.  
Изключително е важно в условията на криза, когато преките чуждестранни инвестиции много се 
ограничиха и най-големият финансови ресурс до България да са еврофондовете, коментира 
Георгиева. Те дават съживителна сила за икономиката, но са и много важни за това да 
подобрим условията на живот за хората тук и условията за бизнеса, смята тя.  
По въпроса за институционалната среда, еврокомисарят каза, че в много области членството в 
ЕС даде огромен тласък на България да се развива. Аз съм работила много по тази тема и 
виждам, че позицията в България сега е съвсем различна. И в много други области – това, че 
ние хармонизираме законодателството си с ЕС е определено в полза на хората днес, в полза 
на бъдещите поколения, каза Георгиева.  
Еврокомисарят коментира, че около 42% от българите се определят като европейци. Това не е 
най-високото ниво в Европа, но не е и най-ниското. По-интересно е това, че България е най-
проевропейската страна. 61% от българите казват, че са на мнение, че ЕС е хубаво нещо, че 
членството е добре за нас.  
Това в условията на растящия евроскептицизъм е показателно - горе-долу половината българи 
се чувстват европейци, повече от половината - приблизително две трети казват: "Ние 
принадлежим към ЕС, Европа е нашето място”, смята еврокомисарят.  
По думите й отношението на Европа към е много сериозно, а това, което казваме има значение.  
Според Георгиева не е сериозно да се говори за развитието на Европа на две скорости - идея, 
която лансират лидерите на страните от Западна Европа, тъй като много от новите страни-
членки са много по-напред в реформите, които ги правят конкурентоспособни и в състояние да 
удържат включително и на кризата сега.  
По въпроса с еврофондовете еврокомисарят дава висока оценка. "Ние в последните две години 
направихме много, за да повишим усвояемостта на средствата от еврофондовете и 
резултатите са доста впечатляващи. Когато аз започвах работа в комисията, ние едва бяхме 
усвоили 4% от еврофондовете, а сега до края на годината много е вероятно да стигнем до 30% 
в края на годината, което е много по-добре. И аз чувам от колегите, които се занимават с 
основните пера на еврофондовете, че те виждат в България много силна воля да се 
отстраняват административните пречки за бързото усвояване", каза тя.  
По думите й все още трябва да се работи по тези програми, по които усвояването става в малки 
проекти - малките фермери, селскостопанските производители, които работят в планински и 
полупланински райони, или по програмата "Конкурентоспособност” - за малките и средни 
предприятия. Там, където става дума за големи проекти, например за магистралите, за които 
виждаме колко много се прави, там е относително по-лесно да се направи един голям проект, 
за много милиони, както да кажем е метрото. Относително по-лесно е, контролът върху парите 
е по-лесен, отчетността е по-лесна, но за малкия производител, за малкия бизнес, за малкия 
фермер - там ще се почувства поемането на дъх от икономиката, каза Георгиева.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57285
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14736/1/1/ES-platil-na-Bulgariya-4-5-mlrd-lv-prez-2012-
g.html  
Брой думи: 354  
 
 
Резюме: Довършване на магистралите, строителство на нови църкви и манастири си 
новогодишните пожелание на Бойко Борисов за 2013 г.  
 
Заглавие: ЕС платил на България 4.5 млрд. лв. през 2012 г.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Довършване на магистралите, строителство на нови църкви и манастири си 
новогодишните пожелание на Бойко Борисов за 2013 г.  
След като в края на миналата година Европейският съюз (ЕС) се е разплатил с България, в 
икономиката ни са влезли 4.5 млрд. лв. европейски пари. Равносметката направи министър-
председателят Бойко Борисов в интервю в новогодишната нощ пред три от националните 
телевизии у нас - БНТ, bTV и TV7.  
"Най-голямото предизвикателство през 2012 г. беше да намерим пари в държавата. За радост 
от Брюксел ни преведоха всички пари в края на годината - над 4.5 млрд. лв. влязоха в 
българската икономика", каза Борисов. Той е убеден, че тези средства са получени от България 
благодарение на неговото правителство и на факта, че са били размразени европейските 
фондове.  
За новата 2013 г. премиерът си пожела да се достроят магистралите и инфраструктурата, да се 
оправят музеите, да се продължи строителството на църкви и манастири. "Даваме повече пари 
и за здравеопазването. Хубаво е и то да стане по-добро, след като го финансираме с толкова 
много пари", пожела си още Бойко Борисов.  
По думите му едно от най-големите предизвикателства през 2012 г. е било да се опази 
България от кризата, за да не изпадне страната ни в центрофугата, в която изпаднаха държави 
като Италия, Испания, Гърция и Португалия. "Най-големият ни успех е, че запазихме 
политическата и финансова стабилност", убеден е Бойко Борисов.  
Според него изказването на германския канцлер Ангела Меркел, че предстои кризисна 2013 г. 
"идва да отговори на глупостите на Сергей Станишев и компания". "Ако е имало рецепта срещу 
кризата, много преди нас щяха да са я намерили в Германия или Франция, да са прекратили 
младежката безработица и да има икономически растеж", защити се Борисов. Той е убеден, че 
един най-големите проблеми в света е младежката безработица, която в Испания е над 50%.  
"По Оперативна програма "Конкурентоспособност" сме налели над 1 млрд. лв. 
безвъзмездна помощ за малките и средни предприятия. Тези инвестиции, съчетани с най-
ниските данъци в ЕС трябва да дадат резултат. Идеите за големи данъци на богатите са 
популистки и падат", каза още премиерът.  
Според него единствено категорична победа на ГЕРБ на парламентарните избори през тази 
година може да запази политическата стабилност.  
 

http://economymagazine.bg/news/14736/1/1/ES-platil-na-Bulgariya-4-5-mlrd-lv-prez-2012-g.html
http://economymagazine.bg/news/14736/1/1/ES-platil-na-Bulgariya-4-5-mlrd-lv-prez-2012-g.html


 

 

30 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/3
/2

0
1
2

 

Дата: 02.01.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts  
Брой думи: 377  
 
 
Резюме: МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE  
ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна 
Банка, ПроКредит Банк и Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни европейски 
ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на малките и 
средните предприятия (МСП) в България.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч сподели връзка.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE  
ЕИФ подписа споразумения с четири банки (Алианц Банк България, Първа Инвестиционна 
Банка, ПроКредит Банк и Société Générale Експресбанк) по инициативата съвместни европейски 
ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на малките и 
средните предприятия (МСП) в България.  
Посредством предоставеното финансиране по JEREMIE, четирите банки ще могат да отпускат 
заеми с намалени нива на лихвен процент от поне 50% на над 3,300 МСП в България, които 
търсят финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес. Информяция за начините за 
кандидатстване за преференциални заеми по инициативата JEREMIE скоро ще бъдат обявени 
от избраните банки.  
Инициативата JEREMIE в България се изпълнява в рамките на Оперативна Програма 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” 
съфинансирана чрез европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. 
Четирите избрани банки ще удвоят първоначално резпределения бюджет по инициативата в 
размер на 130 млн. евро и ще предоставят нисколихвено финансиране на българските МСП в 
общ размер на 260 млн. евро.  
Коментирайки четирите сключени споразумения, главният изпълнителен директор на ЕИФ, г-н 
Ричард Пели каза: “Радостни сме да подпишем четири финансови споразумения в България за 
продукт, който беше създаден специално, като мярка в отговор на финансовата криза. Чрез 
подписаните споразумения МСП ще имат възможност да се възползват от кредити с ниски 
лихвени нива и намалени изисквания за обезпечение, което ще стимулира така нужните 
инвестиции и растеж”.  
Чрез този нов продукт предоставящ финансиране с елемент на поделяне на риска, на четирите 
избрани банки ще бъде предоставено финансиране, което да бъде отдадено с 
преференциални условия към българските МСП, като банките са задължени да предават 
финансовите ползи по предоставеното финансиране на крайните бенефициенти в лицето на 
МСП. Подписаните споразумения финализират процеса започнал чрез публикуването през юли 
2012г. на покана за заявяване на интерес от страна на финансови посредници, която привлече 
висок интерес от страна на български банкови институции, в резултат на което бяха подадени 
17 кандидатури. За да бъдат избрани финансови посредници, ЕИФ премина през няколко фази 
на оценка на подадените кандидатури, през които бяха направени детайлни оценки и анализ на 
кандидатурите въз основа на заложените критерии в поканата за заявяване на интерес.  
http://jeremie.bg/bg/21-12-2012-eur-260m-of-loans-for-bulgarian-smes-under-jeremie/  
21.12.2012 – МСП в България с достъп до 260 млн. евро по инициативата JEREMIE | Joint 
European Resou  
jeremie.bg  
 

http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872?ref=ts&fref=ts
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12720217  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Близо 75 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за 
последните 2 месеца, съобщиха от Областния информационен център. Данните от 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до 17.12.2012 г. в област Видин 
са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 323 лв.  
 
Заглавие: Видин изпревари Монтана по средства от оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 75 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за 
последните 2 месеца, съобщиха от Областния информационен център. Данните от 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до 17.12.2012 г. в област Видин 
са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 323 лв. За сравнение към 01.11.2012 г. в 
областта са сключени 68 договора на обща стойност 47 077 926 лв.  
С контрактите от последните месеци област Видин вече не е с най-малко договорени средства 
по Оперативните програми в Северозападния район и страната. Съгласно ИСУН, към 
17.12.2012 г., по-малко договорени средстава има в област Монтана (86 260 821 лв.), 
Търговище (117 829 126 лв.), Разград (112 604 978 лв.), Смолян (110 210 366 лв.), Кърджали (97 
547 737 лв.) и Перник (85 926 223 лв.).  
Най-много договори по Оперативните програми в областта са сключени в общините Видин (45 
договора на обща стойност 103 945 129 лв.), Белоградчик (8 договора на обща стойност 5 006 
090 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 969 681 лв.), Чупрене (3 договора на обща 
стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 668 704 лв.).  
Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са 
представени програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Регионално развитие“, „Техническа 
помощ“ и „Околна среда“. Динамизиране на показателите има в изпълнението на Оперативни 
програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  и 
„Административен капацитет“.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12720217
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Дата: 02.01.2013  
Източник: www.lex.bg  
Връзка: http://www.lex.bg/news/view/50478  
Брой думи: 243  
 
 
Резюме: Близо 75 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за 
последните 2 месеца, съобщиха от Областния информационен център. Данните от 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до 17.12.2012 г. в област Видин 
са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 323 лв. За сравнение към 01.11.2012 г. в 
областта са сключени 68 договора на обща стойност 47 077 926 лв.  
 
Заглавие: Видин изпревари Монтана по средства от оперативните програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 75 милиона лева са договорени в област Видин по Оперативните програми за 
последните 2 месеца, съобщиха от Областния информационен център. Данните от 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния период до 17.12.2012 г. в област Видин 
са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 323 лв. За сравнение към 01.11.2012 г. в 
областта са сключени 68 договора на обща стойност 47 077 926 лв.  
С контрактите от последните месеци област Видин вече не е с най-малко договорени средства 
по Оперативните програми в Северозападния район и страната. Съгласно ИСУН, към 
17.12.2012 г., по-малко договорени средстава има в област Монтана (86 260 821 лв.), 
Търговище (117 829 126 лв.), Разград (112 604 978 лв.), Смолян (110 210 366 лв.), Кърджали (97 
547 737 лв.) и Перник (85 926 223 лв.).  
Най-много договори по Оперативните програми в областта са сключени в общините Видин (45 
договора на обща стойност 103 945 129 лв.), Белоградчик (8 договора на обща стойност 5 006 
090 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 969 681 лв.), Чупрене (3 договора на обща 
стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 668 704 лв.).  
Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са 
представени програмите „Развитие на човешките ресурси", „Регионално развитие", „Техническа 
помощ" и „Околна среда". Динамизиране на показателите има в изпълнението на Оперативни 
програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  и 
„Административен капацитет".  
 

http://www.lex.bg/news/view/50478
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