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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 25.01.2013  
Източник: БНР  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  
Брой думи: 1696  
 
 
Резюме: Тема: Отговор на министър Томислав Дончев на въпрос от народния представител 
Неджми Али относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република 
България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за 
програмния период 2014 - 2020 г.  
 
Председателстващ: Въпрос от народния представител Неджми Али относно разработването на 
стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата 
от фондовете по общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г.  
Неджми Али: Благодаря, г-жо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, 
въпросът, който съм отправил датира от 1.10.2012 г. След два месеца и половина вече имаме 
възможност да чуем отговора на министъра, като най-вероятно вече той, някои части от този 
въпроси са загубили актуалност. Но както и да е. Уважаеми господин министър, в изпълнение 
на постановление на МС номер 5 от 18.01.2012 г. за разработването на стратегическите и 
програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по 
общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г. са формирани работни 
групи по подготовка на оперативните програми за 2014-2020 г. Разработен е първоначалният 
вариант на ОП Регионално развитие, който е предложен за обсъждане от Националното 
сдружение на общините в Република България. Като за предоставяне на становища е 
предложен и предложения бяха в срок до 27.09.2012 г. В този вариант на оперативната 
програма няма предвиден финансов ресурс по приоритетните оси за общо между 2 и 10 хил. 
еквивалент жители. Докато през предишния планов период имаше такива схеми, предоставящи 
финансиране и за тях. На следващо място по приоритетна ос 4 – Опазване, популяризиране и 
развитие на културното и природно наследство бенефициент са всички общини, но по 
предварително одобрен списък.  
 
Текст: Тема: Отговор на министър Томислав Дончев на въпрос от народния представител 
Неджми Али относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република 
България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за 
програмния период 2014 - 2020 г.  
 
Председателстващ: Въпрос от народния представител Неджми Али относно разработването 
на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на 
средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-
2020 г.  
Неджми Али: Благодаря, г-жо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, 
въпросът, който съм отправил датира от 1.10.2012 г. След два месеца и половина вече имаме 
възможност да чуем отговора на министъра, като най-вероятно вече той, някои части от този 
въпроси са загубили актуалност. Но както и да е. Уважаеми господин министър, в изпълнение 
на постановление на МС номер 5 от 18.01.2012 г. за разработването на стратегическите и 
програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по 
общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г. са формирани работни 
групи по подготовка на оперативните програми за 2014-2020 г. Разработен е първоначалният 
вариант на ОП Регионално развитие, който е предложен за обсъждане от Националното 
сдружение на общините в Република България. Като за предоставяне на становища е 
предложен и предложения бяха в срок до 27.09.2012 г. В този вариант на оперативната 
програма няма предвиден финансов ресурса по приоритетните оси за общи между 2 и 10 хил. 
еквивалентжители. Докато през предишния планов период имаше такива схеми, предоставящи 
финансиране и за тях. На следващо място по приоритетна ос 4 – Опазване, популяризиране и 
развитие на културното и природно наследство бенефициент са всички общини, но по 
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предварително одобрен списък. Как ще бъде разработен този списък? На какви принципи ще се 
базира и ще се даде ли възможност на общините да предложат своите инвестиционни 
намерения и да се подбират на конкурентен принцип? Също така приоритетна ос 2 и 
приоритетна ос 3 предвиждат изпълнението на дейности само в обхвата на държавната 
образователна, социална и здравна инфраструктура. Във връзка с гореизложеното отправяме 
към вас следните въпроси. Първо, финансовият ресурс по ОП Регионално развитие, 
предназначен за общини до 10 хил. еквивалентжители през програмния период 2007-2013 г. ще 
бъде ли пренасочен в Програмата за развитие на селските райони през 2014-2020 г.? Второ, 
ако бъде пренасочена Програмата за развитие на селските райони за 2014-2020 г., как ще бъде 
разпределен по мерки и дали ще е достатъчен за всички общини, отпадащи като бенефициенти 
по ОП Регионално развитие през новия планов период.  
Председателстващ: Г-н Али...  
Неджми Али: И на трето, в обхвата на Програмата за развитие на селските райони ще бъдат 
ли включени и малките населени места от големите общини? Благодаря.  
Председателстващ: Г-н министър, заповядайте за отговор. Днес, колеги, даваме толеранс на 
изказванията.  
Томислав Дончев: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни 
представители, уважаеми г-н Али, по повод репликата ви, че въпросът е зададен октомври, а се 
срещаме и можем да говорим чак сега, искам да потвърдя, че винаги съм на вниманието на 
българския парламент, в готовност, в състояние да отговарям на въпроси, включително и бях 
тук в последния ден преди коледните празници. Но по причина, независеща от мен, тогава сме 
се разминали. Пряко на въпроса ви. Темата е изключително сложна, експертна. Тя касае както 
европейските политики, така и политиките на национално ниво. Тук от значение е познаването 
на материята и на детайла. Ще се опитам в краткото време да ви дам необходимите 
разяснения, като съм в готовност да ви дам такива и извън формата на парламентарния 
контрол. На първо място, въпросът за разделянето или професионалния терминал 
демаркационната линия между различните видове политики, той е заложен на брюкселско 
ниво. Кохезионната политика от Европейския фонд за регионално развитие в България през ОП 
Регионално развитие инвестиционните мерки чрез общата селскостопанска политика, които в 
България се инвестират през Програмата за развитие на селските райони трябва да са 
качествени отграничени. Не е допустимо, не е редно да има буквално географско 
припокриване. Защото те имат, тези политики различни цели. В България за програмния период 
2007-2013 г. имаше осъществена една демаркация, една граница между едните и другите 
общини. Едва ли ще имаме спор по въпроса, че тази демаркация, това разграничаване не беше 
съвършено. Това от една страна ощети селата около големите градове, които по никакъв начин 
не можеха да ползват финансиране от Програмата за развитие на селските райони. 
Демаркационната линия, методите за класация на общините въведоха до голяма степен 
неравнопоставеност по отношение на някои категории общини, които имаха много, много 
труден достъп до финансиране. Допълнително така положената демаркационна линия до 
голяма степен не позволяваше концентрация на ресурса. А ние, за да постигнем максимален 
ефект, особено в големите градове, имаме нужда от концентрация на ресурс. За тази цел беше 
предприета нова политика – промяна на демаркационната линия, за да бъде тя, за да 
гарантира много по-голяма ефективност и да бъде много по-справедлива. Ще поясня, че 
определянето на общините, които ще бъдат бенефициенти по ОПРР не се извършва на база 
демографски показател като брой жители, още по-малко на база еквивалентжители. То се 
извършва на база изключително детайли и експертни анализи и най-вече на база националната 
концепция за пространствено развитие, която отчита множество фактори – демографски, 
икономика, транспортна достъпност, наличие на потенциал за туризъм, близост до транспортни 
коридори и т.н., и т.н. На база тази концепция определено, че ОПРР целенасочено, фокусирано 
ще инвестира в 67 общини. Всички останали общини, по отношение на общинските, 
инвестиционни мерки трябва да бъдат бенефициенти по Програмата за развитие на селските 
райони. И един изключително важен детайл – няколко политики – образование, 
здравеопазване, културно-историческо наследство, те ще бъдат финансирани, включително от 
ОПРР. Но при тях границата, разделението, демаркационната линия няма да важи. Това са 
хоризонтални политики. Попитахме ме конкретно как ще се определят обектите, атракционите, 
свързани с културно-историческото наследство, които ще бъдат финансирани. Има 
сформирана междуведомствена работна група в МС, имам честта да й бъда председател, 
където се опитваме на база обективни критерии – посещаемост, статут, примерно в ЮНЕСКО, 
да направим една категоризация на всички подобни паметници и от там да излезе кои от тях ще 
бъдат финансирани и кои – не. Още един изключително важен детайл. Поне още две 
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оперативни програми – бъдещата Конкурентоспособност и бъдещата ОП Развитие на 
човешките ресурси ще финансират дейности на цялата територия на страната, без да обръщат 
внимание на демаркационната линия. Благодаря.  
Председателстващ: Заповядайте, г-н Али, за реплика.  
Неджми Али: Благодаря, г-жо председател. Уважаеми господин министър, да ви кажа честно, 
не ми стана ясно дали ще бъдат прехвърлени тези средства в Програмата за развитие на 
селските райони. Защото ние наистина, у нас притеснението остава, че пак малките общини ще 
бъдат игнорирани и малките населени места, с цел да се освободи по-голям финансов ресурс 
за големите агломерации. надяваме се този път да не става това за сметка на малките 
населени места. Все пак ние сме на Балканите и знаете, че в България в няколко града са 
концентрирани много население. Но ние трябва да помислим и за демографския проблем на 
страната. Не можем да концентрираме инвестиции само в едни определени населени места. И 
във връзка с това, с тази тенденция, изпитваме недоволство, тъй като общинските 
образователни, социални и здравни институции изпълняват държавни изисквания и в един 
момент, когато те са били подпомагани по линия на ОПРР, това е бил един бонус за тях. Сега в 
момента разбирам, че има 67 общини, които ще бъдат финансирани и са включени за 
подпомагане като бенефициенти по тази програма. Но вие много добре знаете, че тези общини 
са 187, така наречените малки общини между 2 и 10 хил. еквивалентжители. И въпросът ми е – 
ще бъдат ли обезпечени с необходимия финансов ресурс за реализиране на всички допустими 
стойности? Защото в един момент знаем, че големите общини, големите агломерационни 
райони акумулират целия ресурс, който е определен за съответната програма, защото 
общините са големи, агломерационните ареалии и по този начин не остава ресурс, който 
наистина да бъде обезпечен, да обезпечи финансирането за малките населени места. 
Надяваме се на едно държавническо поведение и отношение към малките общини, да не ги 
ощетим и през следващия програмен период. Защото наистина в този програмен период, както 
и вие сам изразихте и своите опасения, не бяха на най-доброто ниво. Благодаря.  
Председателстващ: Г-н Дончев, за дуплика.  
Томислав Дончев: Пробвах се и се опитах да бъда максимално ясен и конкретен. Не знам от 
къде е дошла някаква доза неяснота. Но по отношение на уточняващите ви въпроси – дали ще 
се прехвърлят средства от ОПРР в Програмата за развитие на селските райони. Това е 
процедурно абсолютно невъзможно. Абсолютно невъзможно. Това са различни фондове. 
Различни фондове. Не е възможно, в смисъл не го позволява законодателството на европейско 
ниво да има прехвърляне на средства между фондовете. Между впрочем, не, в България се 
разходват пари от различни фондове. Няма един национален фонд. Така идват от ЕС. Съвсем 
друг въпрос е, че преди да имаме многогодишна финансова рамка, ние нямаме точна 
информация колко пари ще имаме за обща селскостопанска политика и колко за кохезионната 
политика. Искрено се надявам от началото на месец февруари, има предвиден съвет, да имаме 
повече яснота по този въпрос и парите, с които ще работим, да не бъдат по-малко, а да бъдат 
повече. Колкото до опасенията ви, искам тук, от парламентарната трибуна категорично да 
заявя, че на територията на България няма да има бели полета, няма да има общини, които 
няма да имат достъп до финансиране. Това няма да бъде допуснато. И по отношение на 
уточняващия ви въпрос – какво правим със селата в големите градове. Те също трябва да имат 
достъп до финансиране. Да, редно е Програмата за развитие на селските райони да отвори 
подобна възможност за тях. Но наред с това, аз съм абсолютно против в Програмата за 
развитие на селските райони да пуснем да се състезават малките и големите общини. 
Големите имат много по-голям капацитет, в това число и административен, и те много бързо ще 
засмучат образно казано голяма част от финансирането. В този смисъл отговорът ми е – да, но 
в рамките на определен лимит. Не бива да пускаме малките и големите общини да се 
състезават за един и същи ресурс. Това няма да повлияе добре на балансираното регионално 
развитие. Също така, в заключение искам да отбележа, че нито едно от тези решения не се 
взема само и единствено на тъмно в МС или в някое министерство. Всички те се консултират 
със заинтересованите страни, на първо място НСОРБ. Благодаря.  
Председателстващ: Благодаря.  
13.19 ЧАСА  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 26.01.2013  
Източник: в. 24 часа  
Страница: 9  
Брой думи: 105  
 
 
Резюме: започва да отпуска Първа инвестиционна банка. Заемите ще са с облекчени условия, 
инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни предприятия. 
Лихвите ще бъдат над два пъти по-ниски от пазарните нива - между 3 и 4,5 %. Кредитите са за 
инвестиционни и оборотни средства със срок между 1 и 10 г. Първа инвестиционна банка 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисиона за предсрочно погасяване. От кредитирането не могат да се възползват фирми от 
секторите рибарство и аквакул-тури, селско стопанство, въгледобив. Има частични ограничения 
за транспорта, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
 
Заглавие: Кредити по програма "Джереми"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: започва да отпуска Първа инвестиционна банка. Заемите ще са с облекчени условия, 
инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни предприятия. 
Лихвите ще бъдат над два пъти по-ниски от пазарните нива - между 3 и 4,5 %. Кредитите са за 
инвестиционни и оборотни средства със срок между 1 и 10 г. Първа инвестиционна банка 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисиона за предсрочно погасяване. От кредитирането не могат да се възползват фирми от 
секторите рибарство и аквакултури, селско стопанство, въгледобив. Има частични ограничения 
за транспорта, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
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Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 6  
Брой думи: 1606  
 
 
Резюме: В следкризисна мъгла трудно може да се говори за светлинка в края на тунела. Или 
светликът за България е много слаб, или тунелът е неизброден. Последното прилагателно е 
силно, но очевидно движението чрез напипване ще продължи поне още две-три години. Затова 
по-точно ще е да обобщим анкетата на "БАНКЕРЪ" сред водещи български банкери с думите: 
мъглата се разрежда!  
 
Заглавие: Тревожна скука  
Подзаглавие:  
Автор: Петър ИЛИЕВ  
Текст: В следкризисна мъгла трудно може да се говори за светлинка в края на тунела. Или 
светликът за България е много слаб, или тунелът е неизброден. Последното прилагателно е 
силно, но очевидно движението чрез напипване ще продължи поне още две-три години. Затова 
по-точно ще е да обобщим анкетата на "БАНКЕРЪ" сред водещи български банкери с думите: 
мъглата се разрежда!  
Най-големите оптимисти виждат все още неясните очертания на нови кредитоискатели във 
фигурите на човека без жилище и дребния бизнесмен.  
Мъглата при първия е високата безработица. По-точно - страхът да не осъмне с дом, но без 
средства да плаща вноските за него.  
Категоричността на втория пък е в пряка връзка с раздвижването на европейските пазари и 
оживявянето на вътрешното потребление, което пък зависи от политиката по доходите и... пак 
от безработицата.  
При депозитите всичко е спокойно. Данъкът върху доходността от тях притеснява хората, но те 
са, както казват маркетолозите, "пленена аудитория". Просто няма къде да мърдат, 
инвестиционните алтернативи са в състояние на хибернация.  
Но все още и банкери, и бъдещи клиенти изчакват.  
Една тревожна скука.  
***  
Мария Илиева, Главен изпълнителен директор на МКБ Юнионбанк:  
"Очаквам икономиката на България през 2013-а да продължи да се движи в почти същия 
коловоз и с почти същата скорост, както и през 2012 г., като най-вероятно ще станем свидетели 
на леко подобрение в бизнес средата. Ръстът на брутния вътрешен продукт ще бъде умерен в 
границите на 1.5-2%, като освен износa за него ще допринесе и постепенно подобряващото се 
вътрешно търсене - тенденция, която започна да се наблюдава през 2012 година. Натискът на 
инфлацията върху реалните доходи, който през миналата година беше основно поради по-
високите цени на енергийните ресурси, ще отслабне, като тя ще бъде в границите на 3 
процента. Според мен ще има леко подобрение на заетостта, след като през 2012-а 
безработицата се запази на сравнително високото ниво от около 12 процента.  
Възможно е да станем свидетели на повишение на кредитния рейтинг на страната, след като 
през изминалата година и трите основни кредитни агенции потвърдиха оценките си за нашата 
финансова стабилност.  
Наблюдаваме и постепенно увеличение на ликвидността в страната, което ще доведе до 
подобрение в лихвените условия по бизнес кредитите. По предварителни данни само през 2012 
г. сме усвоили около 2.5 млрд. евро от европейските фондове - почти колкото за периода 2007-
2011 година. Ръстът на чуждестранните инвестиции ще продължи и за тази година те ще 
достигнат около 2 млрд. - 2.5 млрд. евро. Реалният старт на някои програми за бизнеса също 
работи в тази посока, като например само средствата по JEREMIE са в размер на около 600 
млн. лева. Наред с лекото оживление през 2013 г. очаквам това да доведе до раздвижване на 
част от замразените проекти на българския бизнес.  
По отношение на депозитите на граждани, които бележат рекорди през последните години, 
очакванията ми са да продължат да нарастват и през тази година, макар и с по-слаби темпове. 
Не мисля, че има основания да наблюдаваме сериозен отлив в резултат на въведения данък 
върху лихвите. Банковите депозити остават най-сигурният начин за спестяване и са най-
предпочитани от населението. В резултат на двуцифрените темпове на растеж през 
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последните пет години депозитите на граждани в банките са вече над 35 млрд. лв. и надвишиха 
значително като обем корпоративните депозити (21.4 млрд. лв.).  
По отношение на кредитирането бизнесът в България ще получи по-голяма подкрепа от 
банките през 2013 година. Увеличеният ресурс за кредитиране, наред с очакванията за 
подобряване на бизнес средата, ще са основният двигател на фирменото кредитиране, което 
очаквам да остане водещ по ръст сегмент. Наред с развитието на бизнеса фирмите се очаква 
да увеличат и салдата си в банките, което ще доведе и до по-силен ръст при корпоративните 
депозити.  
Относно кредитирането на граждани прогнозите са да настъпи леко оживление, като в никакъв 
случай обаче не можем да говорим за някакво чудо или сериозен бум. Много домакинства през 
последните три-четири години отлагаха свои покупки - на ново жилище, на автомобил и пр., и 
очакванията са част от тези хора да пристъпят към сделка. Така след като потребителските 
кредити отбелязваха свиване на годишна база през последните близо три години, то през 
настоящата се очаква отново да има положителен ръст в този вид кредитиране.  
През втората половина на 2012 г. имаше застой в ипотечното кредитиране, но с началото на 
новата година домакинствата вероятно отново ще се активизират на жилищния пазар. Тези 
очаквания се базират на пазарната ситуация и повишената достъпност на жилищата спрямо 
доходите на домакинствата. Коефициентът на средни цени на жилище спрямо средните доходи 
на едно домакинство показва, че жилищата са най-достъпни в момента за последните десет 
години. Очакванията ни са интересът към ипотечното кредитиране да е по-висок от този при 
потребителското.  
Като цяло картината през 2013 г. ще бъде по-светла в сравнение с 2012-а, без обаче да 
очакваме да станем свидетели на някакви чудеса. Възстановяването на икономиката ще бъде 
дълъг и немного лек процес през следващите няколко години."  
***  
Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК:  
"През тази година икономиката ще се представи малко по-добре от 2012-а, но недостатъчно, за 
да бъде усетено сериозно в обществото. Има множество вътрешни и външни сигнали, които 
показват, че може би се намираме в първите етапи на възстановяване след продължителната 
криза. В сравнение с други страни от ЦИЕ България има по-голям ръст на външната си 
търговия със страни извън ЕС и това донякъде й дава имунитет срещу продължаващата 
повторна рецесия в Европа.  
Банковият сектор ще продължи настойчиво да търси решения за проблемите си - по-ниски 
доходи от основна дейност, свиващи се маржове, свръхвисока ликвидност и, разбира се, 
проблемните кредити. Очаквам годината да приключи със скромно подобрение на печалбата и 
с обещаващ край, който да е добро начало за по-оптимистична 2014-а. За икономиката и за 
банките най-важният индикатор ще е безработицата. Ако тя се стабилизира и дори малко 
спадне, това би дало сериозен тласък на обществените очаквания и на вътрешното 
потребление.  
Официалната статистика за единадесетте месеца на миналата година показва свиване на 
кредитния портфейл за домакинствата, а увеличението му при фирмените е минимално и се 
дължи основно на големите компании. На този фон е трудно да се даде оптимистична прогноза, 
но смятам, че все пак тя е по-вероятна. Смятам, че особено към края на 2013-а кредитирането 
и за населението, и за фирмите ще отбележи малко по-висок растеж, отколкото през 2012-а. 
Активизирането обаче няма да се дължи толкова на условията на банките, които вече са доста 
атрактивни. Това ще стане заради нагласите и очакванията на гражданите и бизнеса, които ще 
започнат да се подобряват. Що се отнася до портфейлите, корпоративното кредитиране се 
развива и сега, като по-голямата част от близо двата милиарда лева нетно увеличение на 
кредитния портфейл през 2012 г. бяха насочени към тези клиенти. Новата вълна, за 
стимулирането на която има вече огромен брой програми, е финансирането на МСП. 
Ипотечното кредитиране, без съмнение, също е основен приоритет на банките и нарастването 
му ще повлече потребителското кредитиране, но както споменах, ключови за него ще са 
безработицата и цените на недвижимите имоти.  
Лихвите по ипотечните кредити са на предела си. По потребителските кредити има още 
мъничък резерв, но и там не бива да очакваме чудеса. В същото време лихвените проценти по 
депозитите не са спаднали под тези отпреди кризата. Тоест маржът, с който работят банките, е 
свит повече, отколкото преди кризата. Няма предпоставки за някакво по-съществено понижение 
на лихвите по заемите през идните месеци. Все пак заради нуждата от повече продажби и 
спадащите им приходи от лихви банките ще доизцедят всички резерви.  
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Новият данък върху лихвите няма да има непосредствено значимо влияние върху 
привлечените средства на банките. Такъв може да се очаква само ако ставката на данъка се 
покачи до 20-25 процента."  
***  
Васил Христов, изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка:  
"През 2013-а очаквам по-голям ръст на спрямо 2012 година. Вероятно увеличението ще е около 
1.4 процента. Инфлацията намалява, а безработицата ще се задържи на същото ниво, както 
през 2012-а. Банките отразяват състоянието на икономиката, като подкрепят и обслужват 
нуждите на бизнеса и гражданите. В тази връзка очаквам 2013-а да е по-добра както за 
икономиката, така и за банковата система.  
В ПИБ отчитаме повишено търсене както на кредити за фирми, така и на кредити за физически 
лица. Очаквам тази тенденция да се задържи и през 2013-а, защото макроикономическата 
рамка е относително стабилна и ще насърчава предприемачите към нови инициативи, а 
гражданите към потребление.  
Лихвите по кредитите през 2012-а достигнаха нивата в банковата система отпреди 2008 година. 
Очаквам през 2013-а като цяло по тях да няма промени. Що се отнася до спестяванията на 
гражданите, не смятам, че техният ръст ще бъде повлиян от влезлия в сила данък върху 
лихвите. Не казвам, че не може да има и забавяне на ръста, който отчитахме през изминалите 
години, но ако има такова, то няма да е заради данъка."  
***  
Красимир Жилов, изпълнителен директор на ТЕКСИМБАНК:  
"Не очаквам някакво подобрение на икономическата ситуация през 2013-а. Надявам се, че няма 
да има влошаване. В крайна сметка ние сме икономика, която е много зависима от пазарите в 
Европейския съюз, а прогнозите за тяхното развитие не са оптимистични. При това положение 
не виждам откъде ще се появи ръст в нашата икономика.  
В кредитите ще има някакъв ръст, но той по-скоро ще е символичен именно защото няма да 
има увеличение на поръчките за бизнеса. А ако фирмите не се развиват, не може да се очаква 
и ръст в доходите на населението, което да се активизира при вземането на заеми. Цените на 
кредитите вероятно ще продължат да падат, както и през 2012-а, но причината за това ще е 
засилващата се конкуренция за малкото останали платежоспособни клиенти.  
Не очаквам да има и спад в депозитите. Според мен новият данък върху лихвите няма да окаже 
влияние върху предпочитанията на хората да държат свободните си средства в банките. Все 
пак депозитът е един от малкото инструменти за спестяване, в който парите са гарантирани по 
силата на закон."  
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Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Банкер  
Страница: 36  
Брой думи: 507  
 
 
Резюме: Държавата очаква бизнесът да предложи мерки за справяне със сивия сектор в 
търговията с горива. Това стана ясно по време на среща на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев с представители на големите вериги бензиностанции 
през седмицата. Излиза, че вместо да се заеме с цялостно решение на проблема, ведомството 
прехвърля инициативата в ръцете на големите риби на пазара. И отсега може да се предвиди, 
че мерките и идеите изобщо няма да се харесат на по-дребните бензинджии.  
 
Заглавие: Бизнесът с горива сам ще си мисли правила  
Подзаглавие:  
Автор: Цветомира ЛИЧЕВА  
Текст: Държавата очаква бизнесът да предложи мерки за справяне със сивия сектор в 
търговията с горива. Това стана ясно по време на среща на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев с представители на големите вериги бензиностанции 
през седмицата. Излиза, че вместо да се заеме с цялостно решение на проблема, ведомството 
прехвърля инициативата в ръцете на големите риби на пазара. И отсега може да се предвиди, 
че мерките и идеите изобщо няма да се харесат на по-дребните бензинджии.  
Поведението на министерството буди недоумение и на фона на изказванията, че въпросът с 
незаконната търговия на горива е решен. Оптимизмът вероятно идва от резултатите, отчетени 
от Националната агенция за приходите за 2012-а, според които сивият сектор е намалял с една 
трета след свързването на бензиностанциите с данъчните. В същото време по данни, изнесени 
от Държавната агенция за метрологичен и технически контрол, делът на фалшивите горива за 
миналата година е бил едва около 3.4 на сто от продаваните продукти. Заключението е 
направено въз основа на 960 проби. За сравнение, броят на обектите, занимаващи се с 
търговия с такива продукти в цялата страна, надхвърля 2500.  
Оказва се, че напоследък ситуацията се е променила чувствително. Сега делът на "лошите" 
горива у нас бил съотносим със средноевропейското равнище. Само че за разлика от Европа, 
където процентът на некачествените е намалял драстично за четири-пет години, на нас са ни 
били необходими десет.  
"Правят се изпитвания както в малките, така и в и големите вериги бензиностанции и складове", 
увериха от агенцията. За да увеличат печалбите си, някои търговци добавят към бензина и 
дизела вода, различни масла, керосин, разтворители или други смеси, което може да повреди 
сериозно двигателите на автомобилите или най-малкото да увеличи консумацията на гориво. 
Проблемът е, че трудно може да се установи коя бензиностанция продава подобен боклук, тъй 
като обикновено шофьорите подават сигналите си седмици или дори месеци след последното 
зареждане.  
Ако в лабораторията горивото се окаже некачествено, глобата за бензиностанцията започва от 
10 хил. лв. за всеки един показател извън нормата и може да достигне до 100 хил. лева. За 
акцизните и данъчните складове пък санкциите са значително по-сурови - от 50 хил. до 500 хил. 
лева. Само за миналата година наложените глоби са за над 1.4 млн. лева. Никой не следи 
обаче за качеството на пропан-бутана, въпреки че около 1 млн. автомобила са с газови уредби. 
Мерки ще се предприемат най-рано през 2016-а, когато се очаква Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор да се обзаведе със съответната лаборатория. Техниката ще 
бъде закупена с 1.5 млн. лв. от оперативната програма "Конкурентоспособност" и в нея ще 
се изследват показатели като октаново число, съдържание на сяра, на сероводород, както и 
мирисът на пропан-бутана.  
Все още не е известно кога агенцията ще има правото и възможностите да контролира и 
въглищата. От 2011-а Министерството на околната среда и водите обяснява как твърдите 
горива трябва да бъдат следени, защото са основен замърсител на въздуха. Заради 
прекомерната концентрация на прах Европейската комисия откри наказателна процедура 
срещу България, но и досега няма предложение за промяна на законодателството или за 
осигуряване на пари за техника за контрол на въглищата.  
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Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 34,35  
Брой думи: 1986  
 
 
Резюме: Създателите на Sportal.bg пускат глобална платформа за маркетинг на футболисти 
под името FootballScout  
 
Заглавие: Зад зеления килим  
Подзаглавие:  
Автор: Георги ФИЛИПОВ  
Текст: Създателите на Sportal.bg пускат глобална платформа за маркетинг на футболисти под 
името FootballScout  
Новините за поредната технологична иновация, която може да промени навиците ни на живот, 
обикновено идват отвън. Но някои от тези открития може да се раждат и на съседната улица. 
Два фонда за финансиране на стартиращи компании - Eleven и LAUNCHub, получиха общо 
капитал от 21 млн. евро по евроинициатива JEREMIE на ОП "Конкурентоспособност“. Те имат 
задачата да ги открият и да им помогнат да се развият. Фондовете започнаха работа през 
лятото на 2012 г. и вече направиха първата си селекция от открития. Те могат да инвестират 
между 25 и 200 хил. евро в една компания. Тъй като ресурсът на фондовете е от публични 
европейски средства, "Капитал“ стартира поредица от статии за избраните от тях предприемачи 
и идеите им. Ще ви разкажем за всеки, получил шанс за развитие.  
Знаете ли колко души са на футболния терен? Двадесет и двама е правилен отговор. Това 
обаче е много конкретно взиране към "случващото се на зеления килим“ и не дава широкия 
поглед към бизнеса, който футболът предлага.  
Затова не по-малко верен отговор е 300 милиона души, на колкото се оценяват практикуващите 
популярния спорт. Тази перифраза на презентацията на проекта SoccerScout, финансиран от 
фонда за  
стартиращи компании Eleven, всъщност много точно отразява целта на неговите създатели. А 
тя е един пазар, който само на пръв поглед изглежда пренаситен откъм запълване на 
информационни и бизнес ниши, а реално все още предлагащ уникални възможности.  
Българската теория казва, че тук всички разбират от футбол (и политика). Но в световен мащаб 
печелят тези, които наистина разбират. Затова не е чудно, че в раждането на идеята за проекта 
участват двама души, които дълги години имат вземане-даване с футбола. Стилян Шишков, син 
на бившия директор на треньорската школа по футбол Ангел Шишков, е познато име в 
спортните среди като управител на компанията, която притежава сайта Sportal. bg. Неговият 
партньор в SoccerScout е и дясната му ръка в медийните проекти Мартин Петров. Двамата, 
освен че работят в един кабинет, имат и сходна съдба. Преди години като юноши футболисти 
са се опитвали да се сдобият със спортна стипендия за обучение в САЩ. На всеки университет 
е трябвало да изпратят касети с видео от играта си, което освен обичайните такси за 
кандидатстване е изисквало и допълнителни разходи за куриер.  
Родена от нуждата  
Подобни разходи не правят само кандидат-студентите в САЩ, но и агентите на 
професионалните футболисти. Изчисленията на Шишков и Петров, показват, че месечно се 
харчат около 2000 долара за пратки на видеа и документи на играчи. И това е, в случай че 
агенцията ти има 20 клиента.  
"Целта ни беше да създадем платформа, в която цялата необходима информация за един 
футболист да бъде налична и по този начин да намалим разходите на всички, кои-  
то искат да си намерят нов отбор. В днешно време на бюрото на агента има купища от CV-та, 
пращат се видеа с куриери, понякога тези видеа не са точно това, което е необходимо на 
другата страна. Всичко е свързано със загуба на време и възможни неточности и непълноти в 
подаваната информация“, коментира Шишков.  
Решението според двамата е създаването на нещо, което определят като футболен LinkedIn, 
но без елементите и претенциите за социална мрежа. Идеята отлежава доста дълго време, 
преди да започне да се реализира. "Това беше проект, който имахме в главата си поради 
нашия общ опит, но бяхме оставили на заден план. Решението е взето преди доста време, но 
реализацията му се случва сега“, добавя Петров.  
Eleven помага за възраждането на идеята и придобиването на реални измерения. Въпросът  
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е защо се обръщат към фонда, при положение че Шишков има успешен бизнес и може да 
финансира проекта без особени проблеми. "Всъщност не сме ги търсили, всичко стана 
случайно. Запознахме се на съвсем различно място с хората от фонда, споделихме им, че 
имаме такава идея, която в момента не ни е на дневен ред, и те видяха перспектива в нея. Те 
ни подтикнаха да я активираме и не съжаляваме“, коментира Шишков.  
Повече опит, отколкото пари "Не го направихме заради финансите, а те самите проявиха 
интерес. Харесахме Eleven, за да вкараме друга перспектива. Те имат друг тип контакти, които 
ние нямаме и не са ни толкова добре развити. Искахме да го направим малко по-различно, 
защото досега си карахме по нашия си начин. Оказа се страхотен опит дори за нас, които 
имаме вече  
опит в интернет проекти. Тези хора ни дадоха насока, цел и най-вече ноу-хау и сме им много 
благодарни. Не можехме да си представим колко полезно може да бъде това сътрудничество“, 
добавя той. Мартин Петров добавя: "Сега си казваме, че ако сме ги били срещнали, когато 
започвахме бизнеса си, сигурно щяхме да си спестим много усилия. Щяхме да напреднем много 
по-бързо. Учихме се от грешките и това ни струва доста скъпо. А опитът на екипа на фонда ни 
беше адски полезен.“  
Всъщност одобреният проект SoccerScout вече се казва FootballScout и ако засечете в мрежата 
първия сайт, не се лъжете. Това не е окончателната версия. Смяната на името е от 
лингвистични причини, тъй като футбол е по-популярното име на играта, а сокър е популярният 
в Северна Америка термин. Когато се опитваш да стъпиш на подобен огромен пазар, да 
използваш нишовия термин не е особено ефективно. А двамата недвусмислено си поставят за 
цел да обхванат всички 300 милиона играещи футбол. Задачата минимум е 1 милион души, 
като за старта вече са говорили с няколко агенти и няколко клуба, които да публикуват 
информацията за своите състезатели.  
За да се случи това обаче, трябва да е ясно какво предлага тяхната платформа. Те са се 
опитали да качат във FootballScout всички данни, от които би се интересувал един клуб при 
търсенето на нов футболист. Своеобразното CV започва с базовата информация за играча - от 
рождена дата, през настоящи договорни отношения до семеен статут, брой деца и говорими 
езици. "Това е информацията, която след разговори с агенти сме обобщили, че е напълно 
необходимата за всеки клуб. Защо трябва да знаят дали играчът има деца? Защото е свързано 
с търсенето на училище“, коментира Петров.  
След това идва статистиката за представянето по години и видеа, които иначе агентите 
разпращат на касети в по-стар вариант, а сега на DVD. Ако това не е достатъчно, скаутите на 
клубовете могат да гледат на живо следващия мач на футболиста (в рубриката Live). Там ще е 
възможно не само да се стриймва официално видео, но и например родител с мобилния си 
телефон да заснема и излъчва мача на сина си. В секцията новини може да се види полезна 
информация с отзиви от медиите, но и може би и не толкова полезна, като например дали 
играчът е засечен в заведение в Студентски град.  
На пръв поглед изглежда като добре структуриран хъб с информация за футболистите, каквато 
дават много сайтове, например специализираният за трансфери Transfermarkt. Но има много 
отличия, които вдъхват на създателите му надежда за успех. От една страна, това е пълнотата 
на информацията, от друга - липсата на необходимост някой да я попълва, т.е. няма да има 
щатни статистици. И най-важното - тази информация няма да обхваща само професионалните 
играчи. Дори това не е основният таргет на създателите му.  
От кварталното игрище до големия стадион  
"На нас ни е ясно, че никой няма да търси тук информация за Уейн Рууни или Димитър 
Бербатов, за да реши дали да го купи. Но стотици хиляди, дори милиони футболисти имат 
нужда от място в мрежата, където да разполагат със своя достъпна и достоверна информация. 
Представете си например, че кандидатствате  
в американски университет. Вместо да изпращате Х броя DVD-та, просто ще можете да 
изпращате неограничен брой линкове към вашия профил“, коментира Шишков.  
"Всъщност целта е да спестим парите и времето на агентите. Вместо купища хартии и DVD-та 
те ще трябва просто да изпратят един линк до клуба, в който са препоръчали играч. Там ще е 
цялата налична информация, и то добре подредена“, добавя Петров.  
Профилите ще се създават от самите играчи, техните агенти, роднини или от самите футболни 
клубове. Те ще имат избор от четири пакета, а всеки от тях ще дава определени възможности. 
Най-ниският пакет естествено е безплатният, но той дава достъп до най-ограничената 
информация. Платените са от 10 до 30 долара месечно. Пакетите от 20 и 30 долара ще са само 
за професионални футболисти. В тях ще се поддържа специализирана статистическа 
информация на играча, която ще носи гриф "удостоверено“. Той ще е гаранцията на 
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FootballScout, че информацията е достоверна. Тази статистика ще е налична за футболисти в 
първа дивизия на повечето първенства и до втора-трета в най-големите като Англия, Испания, 
Италия.  
"Ако един мениджър има 10 играчи, той може  
да избере на колко играчи да създаде профил и с какви пакети. На някои може да поддържа от 
най-скъпия пакет, но на други само безплатната версия. Ако един агент с 20 футболисти 
поддържа профили на всички от по 10 долара, това ще му струва 200 долара на месец. При 
2000 долара за пратки в момента абонаментът ще му излиза доста по-евтино“, коментира 
Шишков и добавя, че за момента отзивите за идеята от българските агенти е положителна.  
Мартин Петров добавя, че едва ли сайтът ще промени принципите на футболния пазар или 
някой треньор ще си търси играч със силен ляв крак, като се рови из базата данни: "Може да се 
случи подобно нещо, но няма да е основното. Няма да се промени досегашният принцип на 
търговия във футбола. Отново треньорите или скаутите ще получават препоръки, но ще имат 
по-лесен достъп до информацията“, добавя той и смята, че услугата просто ще катализира 
процеса.  
Достъпът до информацията ще е безплатен за посетителите. Плащат само тези, които 
поддържат профили. Ако някой спре да си плаща за акаунта, тогава платената част от неговата 
информация няма да е видна и ще има достъп само до безплатните данни. Профилът обаче не 
се изтрива.  
Двамата създатели залагат много повече на аматьори и нискоразредни играчи, които ще търсят 
реализацията си, ще  
имат лесен начин да стигнат до някой професионален клуб. Според тях проектът ще е много 
интересен за талантливи играчи от Южна Америка и Африка, за които информацията се намира 
по-трудно и доста често е непълна или ненужна за скаутите. Предвижда се да има няколко 
езикови версии, като се стартира с английската.  
Печеливш от първия ден  
"Когато казваме, че сайтът ще печели от първия ден, имаме предвид точно това. 
Заинтересованите хора са тези, които искат да продадат информацията си, а не тези, които ще 
я купуват. А ние очакваме, че родителите и футболистите аматьори ще я оценят и ще бъдат 
наистина заинтригувани. Според мен инвестицията ще се изплати за два месеца“, казва 
Шишков.  
За момента фондът е вложил 25 хил. евро срещу 10-12% от компанията, реално обмисля 
допълнително финансиране от още 175 хил. евро, което е изключително висока, но и 
ангажираща оценка за един прохождащ бизнес. Средствата, отпуснати досега, са били 
използвани за IT услуги и купуване на данни. Двамата основа-  
тели искат да привлекат и стратегически инвеститор, затова през седмицата бяха на 
презентация в Лондон заедно с останалите компании от Eleven, а сред гостите на 
презентацията им там е бил и Димитър Бербатов.  
На този етап изглежда, че основното предизвикателство ще бъде как да бъде популяризирана 
платформата. Вече са водени разговори с представители на ФИФА. "Точно как и под каква 
форма би могло да се развие сътрудничество ще се изяснява тепърва“, коментира Шишков. 
Двамата не смятат, че сайтът ще има нужда от стандартния тип реклама. Те по-скоро ще 
залагат на таргетираната реклама в сайтовете, които посещават мениджърите, и разчитат на 
ефекта Facebook. “Разчитаме на това, че хората ще се запалят от това, че някой друг го ползва. 
Целта ни е да хванем деца, юноши и родители, които искат се видят качествата на техните 
деца“, добавя Шишков.  
По-нататък ще се пусне и версия за таблет, за да може продуктът да се ползва от всички 
пътуващи. Стартът се предвижда за 1 февруари въпреки намеренията да се случи до края на 
миналата година.  
Двамата са убедени в успеха, но както и да се развият нещата, те вече са на плюс. 
"Определено това партньорство те обогатява, научихме страшно много“, обобщава Петров. А 
какво ще каже зеленият килим за него... предстои да видим.  
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Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Новинар  
Страница: 4  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, съобщиха от трезора. Лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от 
пазарните нива, между 3% и 4,5%.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, съобщиха от трезора. Лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от 
пазарните нива, между 3% и 4,5%.  
В началото на годината Fibank подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по 
програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в подкрепа на българските фирми.  
Кредитите са предназначени за инвестиционни и оборотни средства със срок между 12 месеца 
и 10 г. Банката дава и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, нито 
комисиона за предсрочно погасяване.  
"Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения. Ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни 
Гергана Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" във Fibank.  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
- рибарство и аквакултури, селско стопанство, въгледобив. Има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
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Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Стандарт  
Страница: 11  
Брой думи: 66  
 
 
Резюме: предлага Първа инвестиционна банка на хората в страната, които развиват малък и 
среден бизнес. Кредитирането е по облекчени условия, тъй като се осъществява по програмата 
JEREMIE. Програмата е предназначена за инвестиционни и оборотни средства със срок между 
12 месеца и 10 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) предоставя на фирмите и гратисен 
период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както и комисиона за предсрочно 
погасяване.  
 
Заглавие: Между 3 и 4,5% лихва  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: предлага Първа инвестиционна банка на хората в страната, които развиват малък и 
среден бизнес. Кредитирането е по облекчени условия, тъй като се осъществява по 
програмата JEREMIE. Програмата е предназначена за инвестиционни и оборотни средства 
със срок между 12 месеца и 10 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) предоставя на фирмите и 
гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както и комисиона за 
предсрочно погасяване.  
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Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 12  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: Първа инвестиционна банка започва кредитиране за бизнеса при облекчени условия 
по програмата "Джеръми". В началото на годината трезорът е подписал договор по програмата 
с Европейския инвестиционен фонд.  
 
Заглавие: ПИБ с евтини заеми за фирми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Първа инвестиционна банка започва кредитиране за бизнеса при облекчени условия по 
програмата "Джеръми". В началото на годината трезорът е подписал договор по програмата 
с Европейския инвестиционен фонд.  
Заемите, които се отпускат по програмата, са на половина по-ниски спрямо пазарните и 
варират между 3% и 4,5%.  
Кредитите по "Джеръми" са предназначени за инвестиционни и оборотни средства на 
компаниите със срок между 12 месеца и 10 години, уточниха от банката. Трезорът предоставя 
на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както и комисиона 
за предсрочно погасяване.  
"Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни 
Гергана Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" в банката.  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват фирмите в сектор рибарство и 
аквакултури, селско стопанство, въгледобив. Има и частични ограничения за транспортния 
сектор, а също и за преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
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Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Строител  
Страница: 10  
Брой думи: 515  
 
 
Резюме: Кредитите за бизнеса у нас ще поевтинеят, като може да се стигне до лихви от под 6% 
на годишна база. Това заяви изп. директор на Българската банка за развитие Асен Ягодин по 
време на годишната среща Euromoney във Виена.  
 
Заглавие: Под 6% ще падне лихвата за бизнес кредити през 2013 г.  
Подзаглавие: Увеличава се делът на инженеринговите схеми по линия на различни 
европейски фондове  
Автор: Светослав ЗАГОРСКИ  
Текст: Кредитите за бизнеса у нас ще поевтинеят, като може да се стигне до лихви от под 6% 
на годишна база. Това заяви изп. директор на Българската банка за развитие Асен Ягодин по 
време на годишната среща Euromoney във Виена.  
Според Ягодин водени са разговори за кредитни линии с големи европейски финансови 
институции, като цената на ресурса е 2,5%. При тази лихва търговските банки, които ще 
получат финансирането, спокойно може да отпускат заеми за бизнеса при годишно оскъпяване 
под 6%.  
Той прогнозира още, че е време да се смени подходът при отпускането на корпоративните 
заеми и да се подготвят първо добри проекти, за които после да се търси финансиране.  
Управителят на Булбанк Левон Хампарцумян също прогнозира, че лихвите по кредитите за 
бизнеса ще паднат през тази година, като това ще стане най-малко с 1%. Повечето търговски 
банкери обаче са на мнение, че бизнесът явно не бърза да инвестира, въпреки че банките у нас 
имат достатъчно пари за кредити.  
Тезата бе потвърдена и от подуправителя на БНБ Калин Христов, който също присъстваше на 
годишната среща на Euromoney.  
"Българските банки са добре капитализирани и това им позволява да не търсят финансови 
инвестиции от чужбина. Дори напротив, наблюдава се процес на спиране на паричните потоци 
от компаниите майки зад граница и връщане на заемите, които са вземани от тях преди 
кризата, поясни Христов.  
Освен на по-ниски лихви българският бизнес ще може да разчита и на повече специализирани 
банкови продукти през следващите години. Това се дължи на факта, че вече почти всички 
търговски банки у нас са станали партньори в различни инженерингови схеми за финансиране, 
част от което е осигурено от европейски фондове. Това дава възможност на българските банки 
да намалят лихвите, защото рискът е споделен с европейски донор, а също така и да дават по-
бързо кредити, защото продуктите са ясно структурирани.  
Най-пресните примери в това отношение са кредитите за малкия и средния бизнес по линия на 
Националния гаранционен фонд, който се управлява от Българската банка за развитие, и 
кредитите по инициативата JEREMIE, които тръгнаха с нова сила преди броени дни.  
В средата на месеца Националният гаранционен фонд подписа първите споразумения със 7 
търговски банки на обща стойност 607 млн. лв. за гарантиране на одобрени проекти.  
Кредитите ще се отпускат от банките партньори максимално бързо - в рамките до 21 дни след  
получено искане, при лихви 7-8% и няма да се начислява такса за управление.  
Веднага след пускането на тази кредитна линия стана ясно, че малките и средните предприятия 
в България ще могат да кандидатстват и за нови 260 млн. евро преференциални кредити по 
схемата JEREMIE от Оперативна програма "Конкурентоспособност". Те ще са със 
значително по-ниски лихви от пазарните, с облекчени обезпечения и по-ниски такси и 
комисиони. Средствата са по нова схема на JEREMIE, а очакванията на единия от 
инициаторите й - Европейския инвестиционен фонд, са лихвите да бъдат между 3 и 8%. Целта 
на новата схема е да се улесни достъпът до финансов ресурс на фирми с качествени проекти, 
които заради кризата имат известни затруднения при получаване на заеми.  
Част от банките партньори вече обявиха продуктите си по JEREMIE и лихвите не надхвърлят 
6,5%, а най-ниските действително стигнаха 3%.  
 



 

 

21 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/2
6
/2

0
1
3

 

Дата: 26.01.2013  
Източник: в. Преса  
Страница: 7  
Брой думи: 246  
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, 
между 3% и 4,5%.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие: Банката ще предоставя кредити при лихви повече от два пъти по-ниски от 
пазарните нива  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, 
между 3% и 4,5%.  
В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИф) по програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в 
подкрепа на българските фирми.  
Кредитите, предоставяни по програма JEREMIE, са предназначени 3а инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 години. Fibank (Първа инвестиционна банка) 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисиона за предсрочно погасяване.  
"Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни 
Гергана Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" във Fibank (Първа инвестиционна банка).  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
рибарство и аквакултури, селско стопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна Програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", съфинансирана от 
Европейския Съюз ЧРЕЗ Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Fibank и по никакъв начин не 
отразява позицията на Европейския съюз и Управляващия орган.  
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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: 25.01.2013  
Източник: www.banks.dir.bg  
Връзка: http://banks.dir.bg/2013/01/25/news12916600.html  
Брой думи: 149  
 
 
Резюме: Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон 
Дянков списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на 
настоящото правителство.  
 
Заглавие: Бизнесът иска влизане в ”чакалнята” на еврозоната  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков 
списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото 
правителство.  
Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро 
регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени. Писмото съдържа резултата от 
направеното от палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност на нейните 
членове.  
БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност 
(напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за 
включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел 
отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.  
Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в 
еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за 
разходите и ползите, казват от БТПП.  
 

http://banks.dir.bg/2013/01/25/news12916600.html
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%A2%D0%9F
%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-
%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_l.a_i.410550_at.1.html  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: Сред предложенията е приемане на Закон за браншовите организации  
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) настоява за разработване и приемане на 
Закон за браншовите организации, с който да се въведат критерии за национална 
представителност и възможност за  
аутсорсване на регулативни функии на представителните браншови организации.  
 
Заглавие: БТПП изпрати списък с мерки до Дянков  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Сред предложенията е приемане на Закон за браншовите организации  
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) настоява за разработване и приемане на 
Закон за браншовите организации, с който да се въведат критерии за национална 
представителност и възможност за  
аутсорсване на регулативни функии на представителните браншови организации. Това е едно 
от предложението на Палатата във връзка с реализирането на мерки от страна на 
правителството за по-ефективно  
административно управление, по-голяма квалификация на работната ръка и достъп за 
финансиране.  
Председателят на БТПП Цветан Симеонов е изпратил на вицепремиера Симеон Дянков списък 
с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото 
правителство.  
Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро 
регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени, заявяват от Палатата.  
От Палатата също така настояват за публичност на информацията за случаите на 
невъзстановен в законовия срок от държавата на ДДС (подобно на публичността на 
информацията в  
интернет-страницата на Министерство на финансите за задълженията на централната и 
общинска администрация към изпълнителите на доставки и услуги).  
Друго предложение е разработване и приемане на законопроект за допълнение на Закона за 
нормативните актове, с което да се въведе нормативно изискване за предварителна и текуща 
оценка на  
въздействието на нормативните актове.  
БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност 
(напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността  
за включване на страната в ERM II (European Exchange Rate Mechanism), предвид 
икономическите показатели на България и с цел отваряне на достъп на българските  
банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.  
Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в 
еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за 
разходите и  
ползите, казват още от БТПП.  
Писмото* съдържа резултата от направеното от Палатата проучване за основните проблеми в 
стопанската дейност на нейните членове.  
*Изпратеното от БТПП писмо може да видите в прикачения файл.  
 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_l.a_i.410550_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_l.a_i.410550_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_l.a_i.410550_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_l.a_i.410550_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_l.a_i.410550_at.1.html
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.expert.bg  
Връзка: http://news.expert.bg/n413759  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Списък с желаните за реализация мерки в полза на българския бизнес до края на 
мандата на ГЕРБ беше изпратен от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) до 
финансовия министър Симеон Дянков.  
Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро 
регулиране 2010-2013, който до този момент са останали неизпълнени. Писмото съдържа 
резултата от направеното от палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност 
на нейните членове, пише КРОСС.  
 
Заглавие: БТПП със списък от мерки за Дянков  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Списък с желаните за реализация мерки в полза на българския бизнес до края на 
мандата на ГЕРБ беше изпратен от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) до 
финансовия министър Симеон Дянков.  
Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро 
регулиране 2010-2013, който до този момент са останали неизпълнени. Писмото съдържа 
резултата от направеното от палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност 
на нейните членове, пише КРОСС.  
БТПП счита още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност 
(напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за 
включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел 
отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки. 
Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в 
еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за 
разходите и ползите, казват от БТПП.  
 

http://news.expert.bg/n413759
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1836449850  
Брой думи: 507  
 
 
Резюме: След 4 години управление на ГЕРБ българската енергетика е в задънена улица, 
категорични са в партията на Меглена Кунева „България на гражданите".  
 
Заглавие: Енергетиката ни - в задънена улица след 4-те години на ГЕРБ, установи екипът 
на Кунева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: След 4 години управление на ГЕРБ българската енергетика е в задънена улица, 
категорични са в партията на Меглена Кунева „България на гражданите".  
Валентин Стоянов от експертната група по енергетика изтъкна, че европейската политика се 
базира на три основни стълба - пазарът, борбата с климатичните промени, сигурността на 
доставките. По думите на Стоянов и в трите отношения ГЕРБ търпи пълен провал.  
Нямаме електроенергийна борса, няма конкуренция, няма механизми за подобряване на 
качеството на услугите в сектора. Европейската комисия изрази загриженост, че България не 
спазва таваните за някои парникови газове; дойдоха тревожните новини за наказателна 
процедура срещу страната заради липсата на либерализация на енергийния пазар; към 
България ЕК отправи призива да предприеме мерки за енергийна ефективност, посочи 
Стоянов.  
Той отбеляза, че такъв призив ЕК е отправила само към четири страни.  
„България трябва да прилага европейската енергийна политика, но това не е приоритет на 
правителството и то докара енергийния отрасъл до задънена улица", заяви Стоянов. Той 
упрекна управляващите в шизофренно отношение спрямо ядрената енергетика и зелената 
енергия.  
За референдума Стоянов е убеден, че е удобен начин в какафонията да бъдат заглушени 
сериозните проблеми за огромната безработица, за изпразнения фискален резерв и други.  
„При отговор „не" на референдума, хората, които са против развитието на ядрената енергетика 
в България, ще бъдат излъгани, защото премиерът извади от вътрешния си джоб или от ръкава 
си проекта за 7-ми блок на „Козлодуй", изтъкна още Стоянов. Той е категоричен, че всички 
правителства през целия преход употребяват ядрената енергетика и проекта „Белене" и 
резултатът е похарчени пари.  
Друми Друмев, който също е от експертната група по енергетика алармира, че се подценява 
енергийната ефективност. „Енергийното бъдеще на България се нарича енергийна 
ефективност", категоричен е той. В България обаче в това отношение се наблюдават много 
аномалии, констатира експертът.  
800 млн. евро са договорените средства за образование и наука за периода 2007 -2013 г., 
подчертаха още от движение „България на гражданите".  
По думите на професор Камен Велев - председател на Контролния съвет на движение 
„България на гражданите" твърденията на образователния министър Сергей Игнатов, че за 
периода 2007 - 2013 г. не са договорени европейски пари за българското образование и наука 
не отговарят на истината.  
Той посочи, че по програма „Конкурентоспособност" има 250 млн. евро за научни 
изследвания и иновации. По програма „Човешки ресурси" има договорени 250 млн. евро за 
образование, отговарящо на пазара на труда и още 200 млн. евро за достъп до образование и 
социално приобщаване, а по програма „Регионално развитие" са договорени 100 млн. евро за 
подобряване на образователната инфраструктура.  
„Екипът на г-жа Кунева е договорил общо 800 млн. евро за наука и образование. Друг е 
въпросът как тези средства се усвояват", подчерта проф. Велев. Визира се явно периодът, в 
който Кунева бе евроминистър.  
От партията припомниха казаното неотдавна от Меглена Кунева, че очевидно в края на 
мандата управляващите и в частност просветният министър нямат представа, че България 
разполага с 800 млн. евро за наука и образование.  
От движението припомниха, че в бюджета за 2009 г. средствата за образование са били 4,2% 
от брутния вътрешен продукт (БВП), докато при управлението на ГЕРБ те са намалени на 3,5% 
от БВП.  

http://news.ibox.bg/news/id_1836449850
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12909954  
Брой думи: 631 
 
 
Резюме: Чух, че БАН е спечелила помощ по Оперативна програма “Конкурентоспособност“ в 
размер на 1.9 милиона лева и беж при академиците, щото тати така ме е учил, да се въртя край 
хора с пари, може нещо и за мен да изпадне.  
 
Заглавие: Намазах  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Чух, че БАН е спечелила помощ по Оперативна програма “Конкурентоспособност“ в 
размер на 1.9 милиона лева и беж при академиците, щото тати така ме е учил, да се въртя край 
хора с пари, може нещо и за мен да изпадне.  
Влязох при академиците и като дишах през кърпа, за да не прихвана някое висше, попитах кой 
е най-главният. Насочиха ме към Митко Гайгера, атомен физик. 
Да ви кажа честно, хич не ми хвана окото - нито светеше, нито имаше три очи, сигурно е най-
обикновен физик, ама нейсе, като си седне на портфейла с почти 2 милиона и веднага му 
прощаваш. Седнах наблизо, без да преча, и зачаках да изпадне някой лев. Онзи ме гледа, 
гледа, пък попита: 
- Кво има, мъжки? - и след кратък размисъл добави: - Искаш ли да ми цунеш юмруко? 
Не на мен тия! Аз съм виждал по телевизора политици, дето, както идват избори, само да им 
свирна, и ще го заритат по главата и ще скачат отгоре му! 
- А по-леко - викам му, - да не ти организирам набързо една Осма национална конференция! 
Той веднага омекна, смени тона: 
- Искаш ли таратор? - и затърси по чекмеджетата. 
- С парите от Европата ли го купи? - попитах нежно. 
- Тея пари са за наука! 
Разбирам ги тънките работи, затова се вклиних: 
- И как така я развивате тая наука? 
Оня мълчи, тропа с чекмеджетата. Смених и аз тона, омекнах: 
- Остави го тоя таратор, кажи за науката. 
Той се облегна на стола: 
- Немаш проблеми! Значи, с тея пари на всичкото академик направихме пластични операции. 
На едни имплантираха силикон в задните части, на други в гърдите... 
- Това на жените академици? - уточних, та да не стане некоя грешка. 
- Жени, мъже - наред! Силикон, мъжки, по пет килограма на академик се паднаха! Кеф ти отзад, 
кеф ти в гърдите! Освен това устни! Всичкото академик е като шаран в устата! 
- Забелязах това! 
Той се ухили: 
- А миглите забелеза ли? - и затрепка с клепачи. - По една педя изкуствени мигли сме си 
лепнали! И пайети на кило! Високи токове! Е такива нокти сме пуснали! 
- А с науката какво става? 
- Цъфти! От Швейцария идват да се учат на наука при нас, щото техният адронен колайдер 
нещо не работи както трябва, а при нас антиматерията с кофи я събираме! 
- Значи имаме български адронен колайдер? Къде е да го пипна! 
- Направихме го на дансинга в големата зала на дискотека "Клоака максима", понеже в малката 
се събират само 5000 човека! Всички като захвърлят гюбеци, като завъртят ханшове, като 
раздрусат бюстове и материята се чуди къде да се дене от срам и от зор се превръща в 
антиматерия! Греби, мъжки, с кофата антиматерия колкото ти душа иска! 
Изчаках го да си поеме въздух и фрас един въпрос: 
- Какви са бъдещите научни планове на БАН? 
- Значи, ние сме се хванали много яко да помагаме на нашите колеги чалгаджиите! Тея пари, 
дето ни ги дадоха, добре ги похарчихме, станахме конкурентоспособни, обаче чалгаджиите не 
можем ги надминем! Те да тичат срещу нас, пак нема да стане! Затова решихме да работим 
заедно за голямата цел, дето те толкова години я гонят, а ние се бехме затворили в кабинетите 
и лабораториите, вместо да помагаме! 
Усетих, че сега е моментът да падне някой лев. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12909954
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- И каква е тази цел? 
- България да стане силиконова страна! Ще ми се хвалят онези със Силиконова долина! Ние 
колкото силикон имаме, вие не можете до толкова да броите! Още малко гюбеци, още малко 
друсане на бюстове и ще успеем, вервам в това, мъжки! 
- Евала, Гайгер, къртиш мивки! 
Той извади тенджерка от най-долното чекмедже и ми я подаде заедно с лъжица: 
- Таратор! Кусай, доде колегите не са го изяли! 
Е, не е в брой, но все е нещо от Европата... 
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12914698  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, 
между 3% и 4,5%.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, 
между 3% и 4,5%.  
В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в 
подкрепа на българските фирми.  
Кредитите, предоставяни по програма JEREMIE, са предназначени за инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисионна за предсрочно погасяване.  
«Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години”, обясни 
Гергана Праматарова, директор «Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения” във Fibank (Първа инвестиционна банка).  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите: 
рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
BLITZ  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12914698
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12914962  
Брой думи: 196 
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE.  
Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни 
предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива - между 3% 
и 4.5%. 
В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в 
подкрепа на българските фирми. 
Кредитите, предоставяни по програма JEREMIE, са предназначени за инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г. 
Fibank (Първа инвестиционна банка) предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, 
като няма такса за ангажимент, както и комисионна за предсрочно погасяване. 
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика, с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години”, обясни 
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения” във Fibank (Първа инвестиционна банка). 
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
- рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12914962
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12914427  
Брой думи: 239  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 2007-2013 г. 
не са договорени европейски пари за българското образование и наука, не отговарят на 
истината. Това коментира проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет на “Движение 
България на гражданите“.  
 
Заглавие: Екипът на Кунева договорил 800 млн. евро за наука и образование за периода 
2007-2013  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 2007-2013 г. 
не са договорени европейски пари за българското образование и наука, не отговарят на 
истината. Това коментира проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет на “Движение 
България на гражданите“.Велев бе категоричен, че такива пари са договорени в процеса на 
присъединяване на страната към Европейския съюз и те се съсредоточават в три оперативни 
програми. По ОП “Конкурентоспособност“ има 250 млн. евро за научни изследвания и 
иновации, ОП “Човешки ресурси“ разполага със средства по две направления - за образование, 
отговарящо на пазара на труда (250 млн.евро) и за достъп до образование и социално 
приобщаване (200 млн. евро). Още 100 млн.евро има по ОП “Регионално развитие“ за 
подобряване на образователната инфраструктура.“Екипът на г-жа Кунева е договорил общо 
800 млн. евро за наука и образование. Друг е въпросът как тези средства се усвояват“, 
коментира проф. Велев. Той уточни, че от 12 новоприсъединени страни към ЕС, единствено 
Чехия е договорила целево средства за наука и образование, а Словакия само за 
образование.Припомняме, че още преди две седмици лидерът на “Движение България на 
гражданите“ Меглена Кунева изрази съжаление, че “очевидно в края на мандата 
управляващите и, в частност просветният министър, нямат представа, че България разполага с 
800 млн. евро за наука и образование“.От “Движение България на гражданите“ припомняме, че 
в бюджета за 2009 г. средствата за образование са били 4,2% от БВП, докато при управлението 
на ГЕРБ те са намалени на 3,5% от БВП.  
Агенция КРОСС  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12914427
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12917427  
Брой думи: 218 
 
 
Резюме: Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013 представи във Варна процедура BG161PO003-1.2.04 “Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България“.  
 
Заглавие: ОП “Конкурентоспособност“ представи във Варна процедурата за 
модернизиране на оборудване за приложни изследвания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013 представи във Варна процедура BG161PO003-1.2.04 “Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България“. Схемата подкрепя 
обновяването и модернизирането на оборудване за приложни изследвания. С проектни 
предложения могат да кандидатстват изследователски организации като висши училища, 
институтите на Българската академия на науките, експериментални лаборатории и 
изследователски институти по смисъла на чл.60 от Закона за администрацията и 
неправителствени организации в сферата на науката, техниката и технологиите. Дейностите по 
проекта могат да продължат до 18 месеца.  
Закупеното оборудване може да се използва само за неикономически дейности като обучения, 
независими изследователски и развойни дейности и разпространение на резултатите от 
изследователската дейност. Проектните предложения трябва да допринасят за развитието на 
една или повече от областите: информационни технологии; еко и енергоспестяващи технологии 
и технологии, свързани със здравето. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 19 558 300 лева. 
Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а 
максималният е 4 млн.лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12917427
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12916736  
Брой думи: 146  
 
 
Резюме: Председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков 
списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото 
правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-
добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени.  
 
Заглавие: БТПП представи очакванията на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков 
списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото 
правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-
добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени. Писмото съдържа резултата 
от направеното от Палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност на 
нейните членове.  
БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност 
(напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за 
включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел 
отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.  
Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в 
еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за 
разходите и ползите. 
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12916736
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12914146  
Брой думи: 212  
 
 
Резюме: Банката ще предоставя заеми за проекти по програмата при лихви повече от два пъти 
по-ниски от пазарните нива  
Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по програма 
JEREMIE.  
 
Заглавие: Fibank стартира кредитирането по JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката ще предоставя заеми за проекти по програмата при лихви повече от два пъти 
по-ниски от пазарните нива  
Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по програма 
JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни 
предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, между 3% 
и 4,5%.В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата JEREMIE, която предоставя 
финансиране в подкрепа на българските фирми.  
Кредитите предоставяни по програма JEREMIE са предназначени за инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисионна за предсрочно погасяване. 
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни 
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" във Fibank (Първа инвестиционна банка). 
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
- рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция. 
 
Money.Bg  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12914146
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.profit.bg  
Връзка: http://profit.bg/news/Fibank-zapochva-kreditirane-po-programa-JEREMIE/nid-101750.html  
Брой думи: 195  
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE.  
Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни предприятия, 
като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива - между 3% и 4.5%.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE.  
Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни предприятия, 
като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива - между 3% и 4.5%.  
В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в 
подкрепа на българските фирми.  
Кредитите, предоставяни по програма JEREMIE, са предназначени за инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г.  
Fibank (Първа инвестиционна банка) предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, 
като няма такса за ангажимент, както и комисионна за предсрочно погасяване.  
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика, с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години”, обясни 
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения” във Fibank (Първа инвестиционна банка).  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
- рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
 

http://profit.bg/news/Fibank-zapochva-kreditirane-po-programa-JEREMIE/nid-101750.html
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_734091973  
Брой думи: 194  
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, 
между 3% и 4,5%.  
 
Заглавие: Fibank стартира кредитирането по JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, 
между 3% и 4,5%.  
В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в 
подкрепа на българските фирми.  
Кредитите предоставяни по програма JEREMIE са предназначени за инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисионна за предсрочно погасяване.  
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни 
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" във Fibank (Първа инвестиционна банка).  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
- рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
 

http://money.bg/news/id_734091973
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.bgnes.com  
Връзка: http://news.bgnes.com/view/1061357  
Брой думи: 248  
 
 
Резюме: "Не отговарят на истината твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 
2007-2013 г. не са договорени европейски пари за българското образование и наука."  
 
Заглавие: Проф.Велев: Твърденията на Игнатов не са верни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: "Не отговарят на истината твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 
2007-2013 г. не са договорени европейски пари за българското образование и наука."  
Това каза проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет на "Движение България на 
гражданите", предаде репортер на БГНЕС. Велев бе категоричен, че такива пари са договорени 
в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз и те се намират в три 
оперативни програми. В ОП "Конкурентоспособност" има 250 млн. евро за научни 
изследвания и иновации. В ОП "Човешки ресурси" има средства по две направления – за 
образование, отговарящо на пазара на труда има 250 млн.евро, а за достъп до образование и 
социално приобщаване има още 200 млн. евро. Още 100 млн.евро има в ОП "Регионално 
развитие" за подобряване на образователната инфраструктура.  
"Екипът на г-жа Кунева е договорил общо 800 млн.евро за образование и наука, друг е 
въпросът, как тези средства се усвояват", коментира проф. Велев. Той уточни, че от 12 
новоприсъединени страни към ЕС, единствено Чехия е договорила целево средства за наука и 
образование, а Словакия само за образование.  
Припомняме, че още преди две седмици лидерът на "Движение България на гражданите" 
Меглена Кунева изрази съжаление, че "очевидно на четвъртата година от мандата 
управляващите и в частност - просветният министър, нямат представа, че България има 
възможност да усвои 800 млн.евро за наука и образование". Велев припомни, че в бюджета за 
2009 г. средствата за образование са били 4,2% от БВП, докато при управлението на ГЕРБ те 
са намалени на 3,5% от БВП. /БГНЕС  
София / България  
 

http://news.bgnes.com/view/1061357
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.standartnews.com  
Връзка: http://www.standartnews.com/biznes/fibank_zapochva_kreditirane_po_programa_jeremie-
175497.html  
Брой думи: 191  
 
 
Резюме: София. Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени 
условия по програма JEREMIE, научи "Стандарт Нюз". Инициативата е насочена изцяло към 
финансиране на проекти за малки и средни предприятия. Лихмите ще бъдат повече от два пъти 
по-ниски от пазарните нива, между 3% и 4,5%.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени 
условия по програма JEREMIE, научи "Стандарт Нюз". Инициативата е насочена изцяло към 
финансиране на проекти за малки и средни предприятия. Лихмите ще бъдат повече от два пъти 
по-ниски от пазарните нива, между 3% и 4,5%.  
В началото на годината Fibank подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по 
програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в подкрепа на българските фирми.  
От банката информираха, че кредитите, предоставяни по програма JEREMIE са предназначени 
за инвестиционни и оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г. Fibank предоставя на 
фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както и комисионна 
за предсрочно погасяване.  
"Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения. Ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни 
Гергана Праматарова, директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" във Fibank.  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
- рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив. Има също така частични 
ограничения за транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска 
продукция.  
 

http://www.standartnews.com/biznes/fibank_zapochva_kreditirane_po_programa_jeremie-175497.html
http://www.standartnews.com/biznes/fibank_zapochva_kreditirane_po_programa_jeremie-175497.html
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=639387  
Брой думи: 316  
 
 
Резюме: Варна. Нова процедура по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика” се представя в рамките на 
информационен ден във Варна. Това е процедурата „Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България”, която има за цел да укрепи и развие капацитета 
на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-
изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и 
модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.  
 
Заглавие: Нова процедура по Оперативните програми на ЕС насърчава 
изследователските организации  
Подзаглавие:  
Автор: Нина РУСКОВА  
Текст: Варна. Нова процедура по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” се представя в рамките на 
информационен ден във Варна. Това е процедурата „Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в България”, която има за цел да укрепи и развие капацитета 
на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-
изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и 
модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания. 
Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Варна Ралица Куцарова, главен експерт в Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, към Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма. Тази процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
е насочена към изследователските организации в страната. В рамките на процедурата могат да 
кандидатстват български университети и техни факултети, Институти и академични 
специализирани звена на БАН, експериментални лаборатории и изследователски институти по 
смисъла на чл. 6012 от Закона за администрацията, както и неправителствени организации в 
сферата на наука, техника и технология. Кандидатите трябва да се занимават с фундаментални 
изследвания, индустриални изследвания и експериментални разработки и разпространението 
на техните резултати чрез преподаване, публикуване или трансфер на технологии. 
Процедурата позволява да бъде закупено ново оборудване, което представлява дълготраен 
материален актив (ДМА), покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния 
бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност (за приложни 
изследвания). Средствата могат да се използват и за закупуване на материали и консумативи 
за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на 
срока за изпълнение на проекта.  
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект е 
100 000 лева, а максималният - 4 милиона лева. Максимално допустимият процент на 
безвъзмездната финансова помощ от общо допустимите разходи не трябва да надвишава 85 % 
от общия размер на допустимите разходи. Останалите средства трябва да бъдат финансирани 
чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична 
подкрепа. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.03.2013 г.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=639387


 

 

41 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/2
6
/2

0
1
3

 

Дата: 25.01.2013  
Източник: www.blitz.bg  
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/178331  
Брой думи: 205  
 
 
Резюме: Банката ще предоставя кредити с ниски лихви на малки и средни фирми  
Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по програма 
JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни 
предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, между 3% 
и 4,5%.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката ще предоставя кредити с ниски лихви на малки и средни фирми  
Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по програма 
JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни 
предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, между 3% 
и 4,5%.  
В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в 
подкрепа на българските фирми.  
Кредитите, предоставяни по програма JEREMIE, са предназначени за инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисионна за предсрочно погасяване.  
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години”, обясни 
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения” във Fibank (Първа инвестиционна банка).  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите: 
рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
 

http://www.blitz.bg/news/article/178331
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1346169  
Брой думи: 241  
 
 
Резюме: София /КРОСС/ Твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 2007-2013 г. 
не са договорени европейски пари за българското образование и наука, не отговарят на 
истината. Това коментира проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет на "Движение 
България на гражданите".  
 
Заглавие: Екипът на Кунева договорил 800 млн. евро за наука и образование за периода 
2007-2013  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София /КРОСС/ Твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 2007-2013 г. 
не са договорени европейски пари за българското образование и наука, не отговарят на 
истината. Това коментира проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет на "Движение 
България на гражданите".  
Велев бе категоричен, че такива пари са договорени в процеса на присъединяване на страната 
към Европейския съюз и те се съсредоточават в три оперативни програми. По ОП 
"Конкурентоспособност" има 250 млн. евро за научни изследвания и иновации, ОП "Човешки 
ресурси" разполага със средства по две направления - за образование, отговарящо на пазара 
на труда (250 млн.евро) и за достъп до образование и социално приобщаване (200 млн. евро). 
Още 100 млн.евро има по ОП "Регионално развитие" за подобряване на образователната 
инфраструктура.  
"Екипът на г-жа Кунева е договорил общо 800 млн. евро за наука и образование. Друг е 
въпросът как тези средства се усвояват", коментира проф. Велев. Той уточни, че от 12 
новоприсъединени страни към ЕС, единствено Чехия е договорила целево средства за наука и 
образование, а Словакия само за образование.  
Припомняме, че още преди две седмици лидерът на "Движение България на гражданите" 
Меглена Кунева изрази съжаление, че "очевидно в края на мандата управляващите и, в 
частност просветният министър, нямат представа, че България разполага с 800 млн. евро за 
наука и образование".  
От "Движение България на гражданите" припомняме, че в бюджета за 2009 г. средствата за 
образование са били 4,2% от БВП, докато при управлението на ГЕРБ те са намалени на 3,5% 
от БВП.  
 

http://www.cross.bg/1346169
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/1346203  
Брой думи: 147  
 
 
Резюме: /КРОСС/ Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера 
Симеон Дянков списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на 
настоящото правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в 
Програма за по-добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени.  
 
Заглавие: БТПП представи очакванията си за мерки до края на мандата на "Борисов"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера 
Симеон Дянков списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на 
настоящото правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в 
Програма за по-добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени. Писмото 
съдържа резултата от направеното от палатата проучване за основните проблеми в 
стопанската дейност на нейните членове.  
БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност 
(напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за 
включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел 
отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.  
Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в 
еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за 
разходите и ползите.  
 

http://www.cross.bg/1346203
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.moreto.net  
Връзка: http://www.moreto.net/novini.php?n=199373  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство 
на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по 
процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно 
предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат 
обсъждани във Варна днес, 25 януари 2013 г.  
 
Заглавие: Днес във Варна представят програма за 19 558 300 лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по 
процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно 
предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат 
обсъждани във Варна днес, 25 януари 2013 г.  
Основната цел на процедурата „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България” е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски 
организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна 
дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, 
необходимо за осъществяване на приложни изследвания.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 19 558 300 лева. 
Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а 
максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
По схемата могат да бъдат подавани проекти за закупуване на ново оборудване, което 
представлява дълготраен материален актив, покриващо нуждите и разширяващо 
възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна 
дейност, както и за закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и 
експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на 
проекта.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  
Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и 
програмата ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“.  
 

http://www.moreto.net/novini.php?n=199373
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/411310.html  
Брой думи: 215  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 представи във Варна процедура BG161PO003-1.2.04 "Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България". Схемата подкрепя 
обновяването и модернизирането на оборудване за приложни изследвания.С проектни 
предложения могат да кандидатстват изследователски организации като висши училища, 
институтите на Българската академия на науките, експериментални лаборатории и 
изследователскиинститути по смисъла на чл.60 от Закона за администрацията и 
неправителствени организации в сферата на науката, техниката и технологиите.  
 
Заглавие: ОП "Конкурентоспособност" представи във Варна процедурата за 
модернизиране на оборудване за приложни изследвания  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 представи във Варна процедура BG161PO003-1.2.04 "Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България". Схемата подкрепя 
обновяването и модернизирането на оборудване за приложни изследвания.С проектни 
предложения могат да кандидатстват изследователски организации като висши училища, 
институтите на Българската академия на науките, експериментални лаборатории и 
изследователскиинститути по смисъла на чл.60 от Закона за администрацията и 
неправителствени организации в сферата на науката, техниката и технологиите. Дейностите по 
проекта могат да продължат до 18 месеца.  
Закупеното оборудване може да се използва само за неикономически дейности като обучения, 
независими изследователски и развойни дейности и разпространение на резултатите от 
изследователската дейност. Проектните предложения трябва да допринасят за развитието на 
една или повече от областите: информационни технологии; еко и енергоспестяващи технологии 
и технологии, свързани със здравето.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 19 558 300 лева. 
Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а 
максималният е 4 млн.лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  
 

http://news.varna24.bg/411310.html
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1737150  
Брой думи: 1316  
 
 
Резюме: С министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев разговаря 
Марияна Бойкова - Г-н Добрев, в неделя на разходка с децата ли ще бъдете, или...  
- Не, в неделя ще гласувам в Хасково, след това може да разхождам децата.  
 
Заглавие: Делян Добрев: АЕЦ “Белене” е 6 млрд. евро, но проектът е за над 10 млрд.  
Подзаглавие:  
Автор: Марияна Бойкова  
Текст: С министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев разговаря Марияна 
Бойкова - Г-н Добрев, в неделя на разходка с децата ли ще бъдете, или...  
- Не, в неделя ще гласувам в Хасково, след това може да разхождам децата.  
- Да ви питам ли какъв ще е вотът ви на референдума, или е нетактично?  
- Мисля, че на всички е ясно как ще гласувам. Ще гласувам против, защото не смятам, че това е 
проект, който е необходим на България и който тя може да си позволи.  
- С премиера Борисов от няколко дни си подавате топката за АЕЦ "Белене". Той извади новина 
за кашонче, вие час след това раздавате документи от него. Не се ли знаеха тези неща отпреди 
- и за RWE, и за държавното финансиране?  
- И двамата опровергаваме лъжите, които се сипят от сутрин до вечер,  
но за съжаление на опонентите ни срещу тези лъжи има документи и те, като всяка истина, 
рано или късно излизат наяве. Всяко писмо на RWE започва с финансовия въпрос как ще 
гарантира и ще осигури 5,4 млрд. евро, за да финансира своите 51% от проекта. Още в 
офертата на RWE пише, че те ще участват в проекта до момента, в който стойността не 
надвиши 10,4 млрд. евро. Още в нея, която е от средата на 2008 г., те са дали индикация колко 
ще струва проектът. Понеже българското общество вероятно е объркано от това подхвърляне 
на числа...  
- Направо ги ошашавихте хората.  
- От страна на БСП и документите, които ние представихме, трябва да се направи разлика 
между цена на централата и цена на проекта. Защото освен централата имаш разходи за 
финансиране по време на строителството, такси, има инфраструктура - подстанции, 
далекопроводи, хранилища, първо зареждане на ядрено гориво. Централата като цяло е 
някъде към 6 млрд. евро, но общият разход е над 10 млрд. евро. И това го има в анализите на 
консултанта HSBC и в писмата на RWE.  
Глупаво е да се твърди, че тази централа струва 6 млрд. евро и да очакваме, че токът ще 
прелети до жилищата на хората или до границата, за да бъде изнесен.  
- Ден преди референдума ще има ли нова бомба?  
- Ако БСП продължават с лъжите, ще ги опровергаваме с цифри и факти. Няма документи, 
които да не сме споделили с обществото. За разлика от БСП, които 5 г. крият и продължават да 
лъжат, че проектът ще струва 6 млрд. евро, той струва 10,3 млрд. евро. И аз вярвам на HSBS и 
на RWE, а не на Станишев, Овчаров и сие.  
- Това го казахте няколко пъти. Но над 60% от гражданите, по проучвания на социолози, 
заявяват, че ще гласуват "за", но пред урните ще отидат между 25-37% от имащите право на 
глас. Да кажем, че сме понеделник и има резултати, какво следва?  
- Нека да видим резултатите. Хубаво е, преди да гласуват хората с "да", да си дадат ясна 
сметка какъв е размерът на финансиране, който държавата трябва да осигури. 10,3 млрд. са 
три пъти повече, отколкото външният държавен дълг, който е 3,6 млрд. евро.  
- Ако 2 милиона или милион и нещо гласоподаватели излязат и 60% гласуват "за", това няма ли 
да има никакво значение за правителството?  
- Нека не предричаме резултати от референдума, нека да видим какво ще кажат хората. Но ако 
тези 10 млрд. бъдат вложени в нещо друго, защо не в енергийна ефективност. С 1/10 от тези 
средства - с 1 млрд. евро, могат да бъдат санирани всички панелки в държавата.Тогава 
обществото ще има по-голяма полза, отколкото от "Белене".  
- Поредна закачка се завъртя около пръстените във ВМЗ-Сопот. Работник иска да изпрати на 
премиера пиринчен пръстен, стругован от него. Не ви ли обижда, че не се обръщат към вас, а 
към Бойко Борисов?  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1737150
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- Не мисля, че темата с пръстените е толкова важна, че да я коментираме. Със сигурност има 
по-важни теми и най-важната е бъдещето на ВМЗ-Сопот.  
- Шеги и закачки, но там, в този град, над 3000 души и техните семейства пазаруват на вересия. 
Поставяли ли сте се на тяхно място?  
- Последните 15 г. в това дружество винаги са закъснявали заплатите. Не съм се поставял на 
тяхното място, не съм изпадал в такава ситуация. Осъзнавам обаче колко е тежко на хората. 
Правим възможното, за да разрешим по най-добрия възможен начин драмата около ВМЗ 
Сопот, и бъдещето на завода. Ако оставим предприятието да влезе в несъстоятелност, всички 
тези хора ще останат без заплати. И дори когато говорим за намаляване на разходи, не 
говорим за съкращаване, а за пренасочване на работници. Държавата ще се погрижи всеки 
един от работещите да бъде пренасочен...  
- Не да мете градинки?  
- Това с градинките е спекулация. Не говорим за копаене на градинки, а за работа в най-близка 
среда. Има 500 заявки от компании в Пловдив от подобна сфера, където работниците ще бъдат 
наети по специалността си. Няма нужда да се плашат хората, те и без това са достатъчно 
изнервени. Това предприятие през последните 12-15 години е затъвало всяка година.  
- Ако направим една рекапитулация - откакто станахте министър, ви се стовариха драми с 
"Горубсо-Мадан", ОЦК-Кърджали, сега и завода в Сопот. С двете ситуации се справихте. А с 
третата?  
- "Горубсо -Мадан" е абсолютен успех, защото там имаше хора със заплати от по 500 лв. и ги 
чакаха с месеци, сега средната заплата е 2000 лв., безработицата в този регион стигна нулата. 
Наемат се работници от Разград. В Кърджали е един от най-добрите френски инженери, който 
работи за възобновяване на модерно производство на цинк. То ще гарантира работата на това 
предприятие за 50 г. напред.  
- Ще се справите ли със Сопот?  
- Това е много по-тежка задача, но съм оптимист.  
- Народното събрание извади ВМЗ - Сопот, от списъка на забранените за приватизация 
компании. Какво следва от това?  
- Ако не беше извадено от списъка, щеше да изпадне в несъстоятелност след няколко месеца. 
В следващия месец, надявам се, ще стартира процедура по приватизация. Това не означава, 
че ще се приватизира без стратегия, критериите ще бъдат определени от Надзорния съвет на 
Агенцията за приватизация. Това с липсата на стратегия е поредната политическа атака срещу 
приватизацията на ВМЗ. И тя е, защото, ако вдигнем на крака предприятието, успехът с тези 
тежки казуси ще е безспорен.  
Станишев развява един доклад от Сметната палата, според който 80 дружества от 
министерството били изпаднали в несъстоятелност и ликвидация. 80 са, но това е бройката от 
1997 г. досега. И ето ги числата: през 1997 г. - 4, по времето на правителството на СДС - 27, на 
НДСВ - 21, на тройната коалиция - 20, на ГЕРБ - 14, от които 3 са по времето, в което аз съм 
министър. Сравнете 3 с 80.  
- Годината ви започна с ВМЗ, с обществени вълнения около проекта на "Пайнер" по 
програмата "Конкурентоспособност" и логото на България. И с референдум за "Белене". 
Добре ли се чувствате?  
-Чувствам се под напрежение, откакто съм министър. Започнах със стачка в мините, 
наводняване, трябваше да вземам тежки решения за спиране на износа на ток.  
- Още не могат да ви го простят търговците на ток.  
- Може и да ми се сърдят, но за мен по-важно бе да гарантираме снабдяването в страната. 
Заради всички проблеми, натрупани във времето, с които се налага да се справяме, не можем 
да говорим за хубавите неща, които се случват в държавата. Че за първи път работим толкова 
активно за местния добив на газ, разширавянето на газопреносната мрежа. През март ще 
направим първа копка на газопровода Добрич-Силистра. Държавата най-после започна да 
строи магистрални газопроводи, а не да ги оставя на газоразпределителните дружества, които 
ги вкарват в цената. Не говорим за ръста на подземните богатства - над 10% е всяка година. Не 
само приходи, а и концесиите, броят на работните места. 1000 забавени преписки от 1999 г. 
досега са превърнати в разрешения и концесии.  
За първи път България започна да сглобява автомобили, а от тази година и автобуси. За първи 
път не чакаме инвеститорите, а ходим на място да ги каним със самочувствие, че предлагаме 
добра бизнес среда.  
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1738205  
Брой думи: 605  
 
 
Резюме: С Петър Славов, изпълнителен директор на Прокредит Банк, разговаря Цветелина 
Йорданова:  
- Г-н Славов, наскоро обявихте, че ПроКредит Банк започва да отпуска нисколихвени кредити 
за малкия и средния бизнес по линия на инициативата “Джереми”. Как очаквате това да се 
отрази на бизнеса, а и на банковия пазар в България?  
 
Заглавие: Петър Славов: Даваме кредити на фирми с лихва 3-4%  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: С Петър Славов, изпълнителен директор на Прокредит Банк, разговаря Цветелина 
Йорданова:  
- Г-н Славов, наскоро обявихте, че ПроКредит Банк започва да отпуска нисколихвени кредити 
за малкия и средния бизнес по линия на инициативата “Джереми”. Как очаквате това да се 
отрази на бизнеса, а и на банковия пазар в България?  
- Работим паралелно по две програми: “Джереми” - 1 и 2. “Джереми 1” включва схеми, по които 
банката кредитира при по-облекчени условия по отношение на обезпечението. Работим по тази 
програма повече от година и се оказва, че сме лидери по отпускането на средства. Даже 
успяхме да променим условията по тази програма и да ги направим още по-привлекателни за 
бизнеса.  
- Как точно изискванията за обезпечение са облекчени?  
- Ако без наличието на “Джереми 1” банката би изискала определено количество обезпечение, 
чрез програмата това количество е много по-малко, което създава известно спокойствие на 
бизнеса при тегленето на кредит.  
- Да разбирам ли, че “Джереми 1” ще функционира паралелно с “Джереми 2”?  
- Да. Съвсем наскоро при нас стартира и програмата “Джереми 2”, където положителният ефект 
за фирмите е по отношение на цената - не само лихвените проценти, но и таксите и 
комисионите, които са намалени буквално наполовина. Тоест, ако при стандартни условия сте 
ползвали кредит със 7-8% лихва, при условията на “Джереми 2” този кредит може да се ползва 
при наполовина по-нисък лихвен процент, т. е. 3,5-4%. Причината е, че финансирането по 
“Джереми 2” е съвместно между ЕК и съответната банка. Между другото ние сме една от 
малкото банки в България, които бяхме одобрени от програмата “Джереми”. Ресурсът по 
“Джереми 2” е 300 млн. евро, от които 150 млн. евро са осигурени от банките участници. От 
тези 300 млн. евро ПроКредит Банк ще управлява 100 млн. евро.  
- Има ли по-особени изисквания към фирмите, ако искат да вземат кредит по “Джереми 2”?  
- Не, няма. Но има определени отрасли, които не се финансират по програмата - например 
селското стопанство. Има и определени дейности, които също не се финансират. Ако искате 
например да вземете кредит по “Джереми 2”, за да си построите складова база, която да я 
отдавате под наем, няма да се получи, защото това е дейност, която не се покрива от 
програмата. Но ако искате да вземете кредит, за да си построите склад, който вие да ползвате, 
няма да има проблем.  
- Колко време ще продължи програмата?  
- До изчерпване на ресурса. Всичко зависи от готовността на бизнеса да ползва тези пари.  
- Цената на кредита, предпазливостта у бизнеса или липсата на добри бизнес проекти е 
основната причина за скромния ръст на бизнес кредитирането у нас през м.г.?  
- Основната причина за слабото търсене на кредити е нагласата на бизнеса да не поема големи 
рискове. Това бягство от инвестиции, бягство от разширяване на самия бизнес води до много 
скромно търсене на кредити.  
- Можете ли да опишете бизнес проекта или компанията, която би получила най-лесно изгоден 
кредит от банка в момента?  
- Условията към всички компании са като цяло едни и същи. Всяка една компания, която 
развива бизнеса си, която е успяла да се справи с кризата, да запази добра балансова 
структура на финансовото си състояние, да запази добри източници на приходи и добра норма 
на печалба, ще получи финансиране.  
- Как банките се борят с лошите бизнес кредити?  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1738205
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- Няма нищо ненормално в това една компания да изпадне в ситуация, в която не може да си 
обслужва кредитите. Проблем възниква, когато се правят опити да се търсят неправомерни 
външни средства, за да се избегне посрещането на тези задължения. Моят призив е, когато 
компанията изпадне в просрочие, да запази добрия тон и да приключим процеса по 
цивилизован и правен начин, като минимизираме загубите и за двете страни.  
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE3NDs5Mg==  
Брой думи: 180  
 
 
Резюме: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, съобщиха от трезора. Лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от 
пазарните нива, между 3% и 4,5%.  
 
Заглавие: Fibank започва кредитиране по програма JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по 
програма JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и 
средни предприятия, съобщиха от трезора. Лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от 
пазарните нива, между 3% и 4,5%.  
В началото на годината Fibank подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по 
програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в подкрепа на българските фирми.  
Кредитите са предназначени за инвестиционни и оборотни средства със срок между 12 месеца 
и 10 г. Банката дава и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, нито 
комисиона за предсрочно погасяване.  
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения. Ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години”, обясни 
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения” във Fibank.  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите - 
рибарство и аквакултури, селско стопанство, въгледобив. Има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
http://novinar.net/news/fibank-zapochva-kreditirane-po-programa-jeremie_NDE3NDs5Mg=3D=.html  
 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDE3NDs5Mg==
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/30377_gerb%20vkara%20bylgarskata%20energetika%20v%20zadynena%20ulica%20
tvyrdyat%20ot%20partiyata%20na%20meglena%20kuneva_bg/  
Брой думи: 548  
 
 
Резюме: Нямаме електроенергийна борса, няма конкуренция, няма механизми за подобряване 
на качеството на услугите в сектора, обяви икономическият експерт на партията  
 
Заглавие: ГЕРБ вкара българската енергетика в задънена улица, твърдят от партията на 
Меглена Кунева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Нямаме електроенергийна борса, няма конкуренция, няма механизми за подобряване на 
качеството на услугите в сектора, обяви икономическият експерт на партията Валентин Стоянов 
от икономическия екип на партията "България на гражданите" След 4 години управление на 
ГЕРБ вкара българската енергетика в задънена улица, категорични са в партията на Меглена 
Кунева "България на гражданите". Валентин Стоянов от експертната група по енергетика 
изтъкна, че европейската политика се базира на три основни стълба - пазарът, борбата с  
климатичните промени, сигурността на доставките. По думите на Стоянов и в трите посоки 
ГЕРБ е претърпяла пълен провал. Нямаме електроенергийна борса, няма конкуренция, няма  
механизми за подобряване на качеството на услугите в сектора. Европейската комисия (ЕК) 
изрази загриженост, че България не спазва таваните за някои парникови газове; дойдоха 
тревожните новини за наказателна процедура срещу страната заради липсата на 
либерализация на енергийния пазар; към България ЕК отправи призива да предприеме мерки 
за енергийна ефективност, посочи Стоянов, цитиран от Money.bg. Той уточни, че такъв призив 
ЕК е отправила само към четири страни. "България трябва да прилага европейската енергийна 
политика, но това не е приоритет на правителството и то докара енергийния отрасъл до  
задънена улица", подчерта Стоянов. Той упрекна управляващите в шизофренно отношение 
спрямо ядрената енергетика и зелената енергия. За референдума Стоянов е убеден, че 
допитването е удобен начин в какафонията да бъдат заглушени сериозните проблеми за 
огромната безработица, за изпразнения фискален резерв и други. "При отговор "не" на 
референдума, хората, които са против развитието на ядрената енергетика в България, ще 
бъдат излъгани, защото премиерът извади от вътрешния си джоб или от ръкава си проекта за 
7-ми блок на "Козлодуй", изтъкна още Стоянов. Той е категоричен, че всички правителства  
през целия преход употребяват ядрената енергетика и проекта "Белене", резултатът е само 
похарчени пари. Друми Друмев, който също е от експертната група по енергетика в партията 
"България на гражданите", алармира, че се подценява енергийната ефективност. "Енергийното 
бъдеще на България се нарича енергийна ефективност", категоричен е Друмев. Според него в 
България обаче в това отношение се наблюдават много аномалии. 800 млн. евро са 
договорените средства за образование и наука за периода 2007 -2013 г., подчертаха още от 
партията "България на гражданите". По думите на професор Камен Велев - председател на 
Контролния съвет на партията, твърденията на образователния министър Сергей Игнатов, че 
за периода 2007 - 2013 г. не са договорени европейски пари за българското образование и 
наука не отговарят на истината. Той посочи, че по програма "Конкурентоспособност" има  
250 млн. евро за научни изследвания и иновации. По програма "Човешки ресурси" има 
договорени 250 млн. евро за образование, отговарящо на пазара на труда и още 200 млн. евро 
за достъп до образование и социално приобщаване, а по програма "Регионално развитие" са 
договорени 100 млн. евро за подобряване на образователната инфраструктура. "Екипът на г-жа 
Кунева е договорил общо 800 млн. евро за наука и образование. Друг е въпросът как тези 
средства се усвояват", подчерта проф. Велев, който вероятно визира периода, в който Кунева 
бе министър по европейските въпроси. От партията припомниха казаното неотдавна от 
Меглена Кунева, че очевидно в края на мандата управляващите и в частност просветният 
министър нямат представа, че България разполага с 800 млн. евро за наука и образование. В  
бюджета за 2009 г. (последният за тройната коалиция) средствата за образование са били 4,2% 
от брутния вътрешен продукт (БВП), докато при управлението на ГЕРБ те са намалени на 3,5% 
от БВП.  
 

http://www.3e-news.net/show/30377_gerb%20vkara%20bylgarskata%20energetika%20v%20zadynena%20ulica%20tvyrdyat%20ot%20partiyata%20na%20meglena%20kuneva_bg/
http://www.3e-news.net/show/30377_gerb%20vkara%20bylgarskata%20energetika%20v%20zadynena%20ulica%20tvyrdyat%20ot%20partiyata%20na%20meglena%20kuneva_bg/
http://www.3e-news.net/show/30377_gerb%20vkara%20bylgarskata%20energetika%20v%20zadynena%20ulica%20tvyrdyat%20ot%20partiyata%20na%20meglena%20kuneva_bg/
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://b2bnews.bg/index.php/fibank-startira-kreditiraneto-po-jeremie-747766.html  
Брой думи: 213  
 
 
Резюме: Банката ще предоставя заеми за проекти по програмата при лихви повече от два пъти 
по-ниски от пазарните нива  
 
Заглавие: Fibank стартира кредитирането по JEREMIE  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банката ще предоставя заеми за проекти по програмата при лихви повече от два пъти 
по-ниски от пазарните нива. 
 
Fibank (Първа инвестиционна банка) започва кредитиране при облекчени условия по програма 
JEREMIE. Инициативата е насочена изцяло към финансиране на проекти за малки и средни 
предприятия, като лихвите ще бъдат повече от два пъти по-ниски от пазарните нива, между 3% 
и 4,5%. 
В началото на годината Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа договор с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата JEREMIE, която предоставя финансиране в 
подкрепа на българските фирми. 
Кредитите предоставяни по програма JEREMIE са предназначени за инвестиционни и 
оборотни средства със срок между 12 месеца и 10 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) 
предоставя на фирмите и гратисен период до 24 месеца, като няма такса за ангажимент, както 
и комисионна за предсрочно погасяване. 
„Кредитите ще бъдат предназначени за микро, малки и средни предприятия от различни 
сектори на българската икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в 
зависимост от техните нужди и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни 
Гергана Праматарова, директор „Външни партньори, европрограми и кореспондентски 
отношения" във Fibank (Първа инвестиционна банка). 
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
- рибарство и аквакултури, селскостопанство, въгледобив, както има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция. 
 

http://b2bnews.bg/index.php/fibank-startira-kreditiraneto-po-jeremie-747766.html
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.briz15.com  
Връзка: http://www.briz15.com/novina-42601/  
Брой думи: 275  
 
 
Резюме: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство 
на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по 
процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България”.  
 
Заглавие: Днес във Варна представят програма за 19 558 300 лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по 
процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 
организации в България”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно 
предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат 
обсъждани във Варна днес, 25 януари 2013 г. Основната цел на процедурата „Развитие на 
приложните изследвания в изследователските организации в България” е да укрепи и развие 
капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни 
програми за научно-изследователска и развойна дейност, като предоставя подкрепа за 
обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни 
изследвания.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 19 558 300 лева. 
Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а 
максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По схемата могат да бъдат 
подавани проекти за закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен 
материален актив, покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния 
бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност, както и за закупуване на 
материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта 
оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.  
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на 
интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Графикът за 
провеждане на информационните дни, регистрационната форма за участие и програмата ще 
бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“.  
 

http://www.briz15.com/novina-42601/
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/57815-btpp-predstavi-ochakvaniata-na-biznesa  
Брой думи: 145  
 
 
Резюме: Председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков 
списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото 
правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-
добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени.  
 
Заглавие: БТПП представи очакванията на бизнеса  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков 
списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса до края на мандата на настоящото 
правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-
добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени. Писмото съдържа резултата 
от направеното от Палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност на 
нейните членове.  
БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност 
(напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за 
включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел 
отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.  
Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в 
еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за 
разходите и ползите.  
 

http://fakti.bg/biznes/57815-btpp-predstavi-ochakvaniata-na-biznesa
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.srednogorie.bg  
Връзка: 
http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=20137&hash=4a521c8de6
e61248195e975baacb8cedf54aba4e  
Брой думи: 156  
 
 
Резюме: Списък с желаните за реализация мерки в полза на българския бизнес до края на 
мандата на ГЕРБ беше изпратен от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) до 
финансовия министър Симеон Дянков.  
 
Заглавие: БТПП със списък от мерки за Дянков  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Списък с желаните за реализация мерки в полза на българския бизнес до края на 
мандата на ГЕРБ беше изпратен от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) до 
финансовия министър Симеон Дянков.  
Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро 
регулиране 2010-2013, който до този момент са останали неизпълнени. Писмото съдържа 
резултата от направеното от палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност 
на нейните членове, пише КРОСС.  
БТПП счита още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност 
(напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за 
включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел 
отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки. 
Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в 
еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за 
разходите и ползите, казват от БТПП.  
 

http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=20137&hash=4a521c8de6e61248195e975baacb8cedf54aba4e
http://www.srednogorie.bg/?option=content&contentTypeID=14&contentID=20137&hash=4a521c8de6e61248195e975baacb8cedf54aba4e
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Дата: 25.01.2013  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/15492/1/1/Krediti-po-jeremie-s-do-4-5-lihva.html  
Брой думи: 218  
 
 
Резюме: От заеми по програмата няма да могат да се възползват представителите на 
секторите рибарство и аквакултури, селско стопанство и въгледобив  
 
Заглавие: Кредити по JEREMIE с до 4.5% лихва  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: От заеми по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
рибарство и аквакултури, селско стопанство и въгледобив  
Кредити по JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) с до два пъти 
по-ниски лихви от пазарните започва да отпуска Първа инвестиционна банка АД (Fibank), 
съобщиха от финансовата институция. JEREMIE е инициатива на Европейската комисия (ЕК), 
разработена съвместно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Финансирането е насочено 
към микро до средни предприятия.  
От ПИБ обещават облекчена процедура за кредитиране на предприемачите на лихвени нива 3 
и 4.5%. Договорът с ЕИФ беше подписан от Fibank в началото на годината.  
Заемите по програмата са предназначени за инвестиционни и оборотни средства със срок на 
изплащане между 12 месеца и 10 г. ПИБ дава възможност на фирмите да ползват и гратисен 
период до 24 месеца. Кредитите са без комисионна за предсрочно погасяване.  
"Заемите ще бъдат за микро, малки и средни предприятия от различни сектори на българската 
икономика с някои изключения, като ресурсът ще се разпределя в зависимост от техните нужди 
и предвиждани инвестиции през следващите две години", обясни Гергана Праматарова, 
директор "Външни партньори, европрограми и кореспондентски отношения" във Fibank.  
От кредитиране по програмата няма да могат да се възползват представителите на секторите 
рибарство и аквакултури, селско стопанство и въгледобив. Има и частични ограничения за 
транспортния сектор, преработката и търговията със селскостопанска продукция.  
 

http://economymagazine.bg/news/15492/1/1/Krediti-po-jeremie-s-do-4-5-lihva.html


 

 

57 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/2
6
/2

0
1
3

 

Дата: 25.01.2013  
Източник: www.factor-news.net  
Връзка: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=30367  
Брой думи: 265  
 
 
Резюме: Твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 2007-2013 г. не са 
договорени европейски пари за българското образование и наука не отговарят на истината, 
заяви проф. Камен Вeлев  
 
Заглавие: 800 млн. евро са договорените средства за образование и наука за периода 
2007-2013 година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 2007-2013 г. не са договорени 
европейски пари за българското образование и наука не отговарят на истината, заяви проф. 
Камен Вeлев  
“Твърденията на министър Сергей Игнатов, че за периода 2007-2013 г. не са договорени 
европейски пари за българското образование и наука не отговарят на истината”. Това 
коментира проф. Камен Велев, председател на Контролния съвет на “Движение България на 
гражданите”.  
Велев бе категоричен, че такива пари са договорени в процеса на присъединяване на страната 
към Европейския съюз и те се съсредоточават в три оперативни програми. По ОП 
“Конкурентоспособност” има 250 млн. евро за научни изследвания и иновации, ОП “Човешки 
ресурси” разполага със средства по две направления – за образование, отговарящо на пазара 
на труда (250 млн.евро) и за достъп до образование и социално приобщаване (200 млн. евро). 
Още 100 млн.евро има по ОП “Регионално развитие” за подобряване на образователната 
инфраструктура.  
“Екипът на г-жа Кунева е договорил общо 800 млн.евро за наука и образование. Друг е 
въпросът как тези средства се усвояват”, коментира проф. Велев. Той уточни, че от 12 
новоприсъединени страни към ЕС, единствено Чехия е договорила целево средства за наука и 
образование, а Словакия само за образование.  
Припомняме, че още преди две седмици лидерът на “Движение България на гражданите” 
Меглена Кунева изрази съжаление, че “очевидно в края на мандата управляващите и, в 
частност просветният министър, нямат представа, че България разполага с 800 млн.евро за 
наука и образование”.  
От “Движение България на гражданите” припомняме, че в бюджета за 2009 г. средствата за 
образование са били 4,2% от БВП, докато при управлението на ГЕРБ те са намалени на 3,5% 
от БВП. 

  

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=30367

