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Медиен мониторинг – обобщение
7.3.2013 г. г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



Телевизии

0



Радиостанции

0
13

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

13



Общо за деня

13
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:

4

Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 06.03.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1756969
Брой думи: 1302

Заглавие: Евгени Кирилов: Усвояването на средствата от структурните фондове в
България към началото на 2013 г. остава критично
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел. Усвояването на средствата от структурните фондове в България към началото
на 2013 г. продължава да бъде критично. Това се посочва в анализ на евродепутата от Групата
на социалистите и демократите в Европейския парламент Евгени Кирилов.
Ситуацията общо при трите структурни фонда
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален
фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото
на 2012 г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на
23,54%. Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%)
то е по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно за да се навакса изоставането на България в
усвояването на помощта от Европейския съюз. България все още не може да достигне
средното ниво на усвояване на фондовете, което за всички държави е 47,17%. С ниво на
изплатени средства в размер на 36,19% страната ни остава далеч от държавите първенци,
които вече са получили между 50% и 66% от сумите, които им се полагат за периода 2007-2013
г. При тази ситуация е трудно да се повярва на оптимизма на министъра в оставка Томислав
Дончев, че до края на годината плащанията за България от ЕК ще достигнат 65%.
Изплатените пари на бенефициентите в България вече са почти толкова, колкото и получените
от ЕС. Това означава, че вече няма заделен резерв както досега, но пък България все още чака
да й бъдат възстановени средства (над 200 млн. евро), за които срокът за усвояване изтече в
края на 2012 г.
Усвояването на средствата по отделните фондове и по оперативните програми
През 2013 г. не само изтича настоящият седемгодишен програмен период, през който България
разполага с над 6,67 млрд. евро от структурните фондове, но е година, в която трябва да се
отчете усвояването на повече от 2 млрд. евро или близо 1/3 от помощта. Затова е важно да се
види каква е картината в началото на тази година и за съжаление тя никак не изглежда
оптимистична. Досега рискът от загубване на средства от структурните фондове беше избягван
в последния момент, но той не само не е изчезнал за в бъдеще, а дори е много по-голям през
тази година в сравнение с изминалите години. Дори без да се взема предвид политическата
обстановка в момента в България и периода на преход преди и след предстоящите
парламентарни избори, състоянието към момента по усвояването на средствата от политиката
на сближаване на ЕС крие голяма опасност да се превърне в тежко наследство за следващото
управление на страната.
В края на 2012 г. изтече периодът за усвояване на средствата заявени през 2009 г. От общата
сума по трите структурни фонда вече са получени 78%. Остатъкът няма да бъде загубен, но все
още не е преведен на България от ЕК. Най-нисък е процентът на възстановените средства от
Кохезионния фонд по Оперативна програма "Околна среда".
В края на 2013 г. свършва периода за усвояване не само на парите, заявени като ангажимент
да бъдат изразходвани през 2010 г., но и на тези за 2011 г. България е изправена пред огромно
предизвикателство през тази година, което проличава от крайно незадоволителното усвояване
на средствата към момента. Към януари 2013 г. от ЕК са изплатени по-малко от 40% от над 1
млрд. и 18 млн. евро, които България е поела като ангажимент да усвои в периода 2010 - 2013
г. Най-голям е процентът на усвоените средства от Кохезионния фонд, но единствено по ОП
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Резюме: Брюксел. Усвояването на средствата от структурните фондове в България към
началото на 2013 г. продължава да бъде критично. Това се посочва в анализ на евродепутата
от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Евгени Кирилов.
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“Транспорт”. На следващо място по процент на усвоени средства е фондът за регионално
развитие, но незначителен е процентът - под 5% на парите, получени от социалния фонд.
От сумата, която България трябва да усвои за периода 2011-2013 г. са усвоени едва 5% от
общата сума от трите фонда, която възлиза на близо 1 млрд. и 90 млн.евро. Остатъкът общо за
2010 г. и 2011 г., който трябва да бъде отчетен от страната ни пред ЕК през оставащите 10
месеца е над 1 млрд. и 645 млн. евро. или това представлява 24,7% от помощта за България от
политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Да припомним, че към момента са усвоени
36,19%, но не за една година, а за цели 6 години.
На този фон изглежда още по-тревожно положението със средствата за 2012 г., които трябва
да се отчетат до края на следващата 2014 г., която съвпада с началото на новия програмен
период. От сумата за 2012 г. за трите фонда, която е повече от 1 млрд. и 161 млн. евро до
момента не е усвоено нито едно евро по нито един фонд и нито една оперативна програма.
Картината в цифри на изплатените за България средства по отделните фондове към януари
2013 г. е следната:
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
От заявените за 2009 г. средства остава да бъдат изплатени на България от ЕФРР повече от
16%, които възлизат на над 75 млн. евро. От тях непреведените пари по ОП “Околна среда” са
над 63 млн. евро. Възстановени са на 100% парите по ОП “Конкурентоспособност” и ОП
“Транспорт”, а над 90% - по ОП “Регионално развитие” и ОП “Техническа помощ”.
За 2010 г. отново на 100% са платени парите по ОП “Конкурентоспособност” и ОП
“Транспорт”, но останалите три програми - регионално развитие, техническа помощ и околна
среда са с 0% усвоени средства. Същите три програми нямат усвоени пари и за 2011 г., а
плащанията по другите две програми дори не достигат 8% от общата сума от ЕФРР за 2011 г. В
цифри неусвоените средства за 2010 г. са 282 млн. евро и за 2011 г. - близо 485 млн. евро.
Европейски социален фонд (ЕСФ)
От ЕСФ трябва да бъдат преведени на България още над 19 млн. евро или около 10% от
парите от този фонд за 2009 г. Те ще бъдат за ОП Човешки ресурси, тъй като за ОП
Административен капацитет парите са възстановени на 100%. Трагично е положението при
този фонд за следващите години. За 2010 г. са платени под 5% и то на ОП Административен
капацитет, а не по основната програма Човешки ресурси. За 2011 г. няма усвоени средства и
така до края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени над 173 млн. евро. от парите за 2010 г. и 193,8
млн. евро от парите за 2011 г.
Кохезионен фонд
Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване на
разходите по поетите ангажименти за 2009 г. - над 122 млн. евро. Цялата сума е по ОП “Околна
среда”, докато ОП “Транспорт” е получила от ЕК 100% от парите. За 2010 г. отново на 100% са
възстановени парите за ОП Транспорт, но 0% за ОП “Околна среда”. За 2011 г. има усвоени
едва 7,48% от ОП “Транспорт” и 0% по “Околна среда”. Така средствата, които трябва да се
усвоят до края на 2013 г. от КФ са 156,53 млн. евро (остатъкът от парите за 2010 г.) и повече от
356,4 млн. евро (от парите за 2011 г.).
От краткия преглед на състоянието на оперативните програми се вижда, че най-тежко е
положението с ОП “Околна среда" и на следващо място с ОП “Човешки ресурси” и ОП
“Регионално развитие”. Програмата, която продължава да се движи най-добре е Транспорт.
Най-голямо е изоставането в усвояването на парите от Европейския социален фонд, който, да
припомним, финансира мерки в ключови сфери като борба с безработицата и насърчаване на
заетостта, образование и професионално обучение, социално включване и други.
В последната година на програмния период 2007-2013 г. остава открит въпросът как да се
подобри темпа на усвояването и как влаганите средства наистина да носят желания и очакван
от всички български граждани положителен ефект върху развитието на страната. Ако този
въпрос продължава да стои без задоволителен отговор, то не можем да очакваме, че картината
на усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС ще се подобри съществено през
следващия програмен период, който започва от януари 2014 г.
http://www.focus-news.net/?id=n1756969
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Дата: 06.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13285528
Брой думи: 368
Резюме: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
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Заглавие: Въвежда се опростена процедура за подизпълнители по европейски проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
Това съобщиха от пресслужбата на министъра по управление на средствата от ЕС в оставка. С
промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел
бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез
опростен ред за избор на изпълнители. Промяната на ПМС 55 ще се отрази положително върху
ефективното управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го
направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни
инвестиции, реализирани със средства от ЕС.
Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат
процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия, когато предвидената
стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС,
е равна или по-висока от 60 000 лв.; когато предвидената стойност за доставки или услуги, в
това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20
000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, както и
някои от бенефициентите на ОПАдминистративен капацитет.Механизмът ще се прилага и при
избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна
програмаЧерноморски басейн 2007 - 2013 г.,Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. /БГНЕС
БГНЕС
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Резюме: Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство
на икономиката енергетиката и туризма ще продължи да изпълнява ангажиментите си, както и
да изплаща средствата по индивидуалните договори със своите бенефициенти. Това заяви за
Факти. бг Кирил Гератлиев, директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към МИЕТ.
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Заглавие: „Конкурентоспособност” по-ефективна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство
на икономиката енергетиката и туризма ще продължи да изпълнява ангажиментите си, както и
да изплаща средствата по индивидуалните договори със своите бенефициенти. Това заяви за
Факти. бг Кирил Гератлиев, директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към МИЕТ.
„Сливането през месец май 2012 г. на Управляващия орган и Междинното звено започна да
дава резултати - по-бързо договаряне на схемите, по-бърз преглед на отчетите и
разплащанията към бенефициентите. Ефектите от предприетите мерки се забелязват от
бенефициентите и от Европейската комисия след упорити месеци на работа”, допълни
Гератлиев.
Към 1март 2013 г. изплатените средства по ОП „Конкурентоспособност“ са в размер на 1
018519944 лева (44,81%), като без JEREMIE са 333979444 лева (21,02%). За сравнение
изплатените средства към 1 март 2012 г. са 566 009 556 лева (24,90%), като без JEREMIE са
били в размер на 176 799 386 лева (11,12%).
Относно новия програмен период 2014 г. – 2020 г. се водят преговори с ЕК, в рамките на които
ще стане известно и разпределението на средствата по оперативни програми.
Молим читателите, които подкрепят идеята за 100% МАЖОРИТАРНИ избори с възможност за
отзоваване на депутати, да я подкрепят и във Facebook.
Логото на кампанията „100% Мажоритарни избори” (кликнете върху снимката, за да я
уголемите, разпространите и разпечатате).
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Заглавие: Въвежда се опростена процедура за избор на подизпълнителиот кандидатите
за финансиране и бенефициентитепо европейски проекти
Подзаглавие:
Автор: Генка Иванова, БТА
Текст: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана. Това
съобщипресекипът на министърът по управление на средствата от ЕС в оставка Томислав
Дончев.
С промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел
бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез
опростен ред за избор на изпълнители. Промяната на ПМС 55 ще се отрази положително върху
ефективното управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го
направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни
инвестиции, реализирани със средства от ЕС, се отбелязва в съобщението. Изборът с
публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани
лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато
размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на
проекта и при наличие на едно от следните условия:
1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на
бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;
2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от
страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на ОП "Конкурентоспособност", ОП "Развитие на човешките ресурси", както
и някои от бенефициентите на ОП "Административен капацитет". Механизмът ще се прилага и
при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм.
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Резюме: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана. Това съобщи
пресекипът на министърът по управление на средствата от ЕС в оставка Томислав Дончев.
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Резюме: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
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Заглавие: Въвежда се опростена процедура за подизпълнители по европейски проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
Това съобщиха от пресслужбата на министъра по управление на средствата от ЕС в оставка. С
промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел
бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез
опростен ред за избор на изпълнители. Промяната на ПМС 55 ще се отрази положително върху
ефективното управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го
направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни
инвестиции, реализирани със средства от ЕС.
Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат
процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия, когато предвидената
стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС,
е равна или по-висока от 60 000 лв.; когато предвидената стойност за доставки или услуги, в
това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20
000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, както и
някои от бенефициентите на ОП "Административен капацитет". Механизмът ще се прилага и
при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм. /БГНЕС /
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Заглавие: Евгени Кирилов: Усвояване на средствата от структурните фондове в
България към началото на 2013 г. продължава да бъде критично
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ситуацията общо при трите структурни фонда
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален
фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото
на 2012 г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на
23,54%. Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%)
то е по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно за да се навакса изоставането на България в
усвояването на помощта от Европейския съюз. България все още не може да достигне
средното ниво на усвояване на фондовете, което за всички държави е 47,17%. С ниво на
изплатени средства в размер на 36,19% страната ни остава далеч от държавите първенци,
които вече са получили между 50% и 66% от сумите, които им се полагат за периода 2007-2013
г. При тази ситуация е трудно да се повярва на оптимизма на министъра в оставка Томислав
Дончев, че до края на годината плащанията за България от ЕК ще достигнат 65%.
Изплатените пари на бенефициентите в България вече са почти толкова, колкото и получените
от ЕС. Това означава, че вече няма заделен резерв както досега, но пък България все още чака
да й бъдат възстановени средства (над 200 млн. евро), за които срокът за усвояване изтече в
края на 2012 г.
Усвояването на средствата по отделните фондове и по оперативните програми
През 2013 г. не само изтича настоящият седемгодишен програмен период, през който България
разполага с над 6,67 млрд. евро от структурните фондове, но е година, в която трябва да се
отчете усвояването на повече от 2 млрд. евро или близо 1/3 от помощта. Затова е важно да се
види каква е картината в началото на тази година и за съжаление тя никак не изглежда
оптимистична. Досега рискът от загубване на средства от структурните фондове беше избягван
в последния момент, но той не само не е изчезнал за в бъдеще, а дори е много по-голям през
тази година в сравнение с изминалите години. Дори без да се взема предвид политическата
обстановка в момента в България и периода на преход преди и след предстоящите
парламентарни избори, състоянието към момента по усвояването на средствата от политиката
на сближаване на ЕС крие голяма опасност да се превърне в тежко наследство за следващото
управление на страната.
В края на 2012 г. изтече периодът за усвояване на средствата заявени през 2009 г. От общата
сума по трите структурни фонда вече са получени 78%. Остатъкът няма да бъде загубен, но все
още не е преведен на България от ЕК. Най-нисък е процентът на възстановените средства от
Кохезионния фонд по Оперативна програма "Околна среда".
В края на 2013 г. свършва периода за усвояване не само на парите, заявени като ангажимент
да бъдат изразходвани през 2010 г., но и на тези за 2011 г. България е изправена пред огромно
предизвикателство през тази година, което проличава от крайно незадоволителното усвояване
на средствата към момента. Към януари 2013 г. от ЕК са изплатени по-малко от 40% от над 1
млрд. и 18 млн. евро, които България е поела като ангажимент да усвои в периода 2010 - 2013
г. Най-голям е процентът на усвоените средства от Кохезионния фонд, но единствено по ОП
“Транспорт”. На следващо място по процент на усвоени средства е фондът за регионално
развитие, но незначителен е процентът - под 5% на парите, получени от социалния фонд.
От сумата, която България трябва да усвои за периода 2011-2013 г. са усвоени едва 5% от
общата сума от трите фонда, която възлиза на близо 1 млрд. и 90 млн.евро. Остатъкът общо за

Медиен мониторинг | 3/7/2013

Резюме: Ситуацията общо при трите структурни фонда
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален
фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото
на 2012 г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на
23,54%.
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2010 г. и 2011 г., който трябва да бъде отчетен от страната ни пред ЕК през оставащите 10
месеца е над 1 млрд. и 645 млн. евро. или това представлява 24,7% от помощта за България от
политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Да припомним, че към момента са усвоени
36,19%, но не за една година, а за цели 6 години.
На този фон изглежда още по-тревожно положението със средствата за 2012 г., които трябва
да се отчетат до края на следващата 2014 г., която съвпада с началото на новия програмен
период. От сумата за 2012 г. за трите фонда, която е повече от 1 млрд. и 161 млн. евро до
момента не е усвоено нито едно евро по нито един фонд и нито една оперативна програма.
Картината в цифри на изплатените за България средства по отделните фондове към януари
2013 г. е следната:
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
От заявените за 2009 г. средства остава да бъдат изплатени на България от ЕФРР повече от
16%, които възлизат на над 75 млн. евро. От тях непреведените пари по ОП “Околна среда” са
над 63 млн. евро. Възстановени са на 100% парите по ОП “Конкурентоспособност” и ОП
“Транспорт”, а над 90% - по ОП “Регионално развитие” и ОП “Техническа помощ”.
За 2010 г. отново на 100% са платени парите по ОП “Конкурентоспособност” и ОП
“Транспорт”, но останалите три програми - регионално развитие, техническа помощ и околна
среда са с 0% усвоени средства. Същите три програми нямат усвоени пари и за 2011 г., а
плащанията по другите две програми дори не достигат 8% от общата сума от ЕФРР за 2011 г. В
цифри неусвоените средства за 2010 г. са 282 млн. евро и за 2011 г. - близо 485 млн. евро.
Европейски социален фонд (ЕСФ)
От ЕСФ трябва да бъдат преведени на България още над 19 млн. евро или около 10% от
парите от този фонд за 2009 г. Те ще бъдат за ОП Човешки ресурси, тъй като за ОП
Административен капацитет парите са възстановени на 100%. Трагично е положението при
този фонд за следващите години. За 2010 г. са платени под 5% и то на ОП Административен
капацитет, а не по основната програма Човешки ресурси. За 2011 г. няма усвоени средства и
така до края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени над 173 млн. евро. от парите за 2010 г. и 193,8
млн. евро от парите за 2011 г.
Кохезионен фонд
Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване на
разходите по поетите ангажименти за 2009 г. - над 122 млн. евро. Цялата сума е по ОП “Околна
среда”, докато ОП “Транспорт” е получила от ЕК 100% от парите. За 2010 г. отново на 100% са
възстановени парите за ОП Транспорт, но 0% за ОП “Околна среда”. За 2011 г. има усвоени
едва 7,48% от ОП “Транспорт” и 0% по “Околна среда”. Така средствата, които трябва да се
усвоят до края на 2013 г. от КФ са 156,53 млн. евро (остатъкът от парите за 2010 г.) и повече от
356,4 млн. евро (от парите за 2011 г.).
От краткия преглед на състоянието на оперативните програми се вижда, че най-тежко е
положението с ОП “Околна среда4 и на следващо място с ОП “Човешки ресурси” и ОП
“Регионално развитие”. Програмата, която продължава да се движи най-добре е Транспорт.
Най-голямо е изоставането в усвояването на парите от Европейския социален фонд, който, да
припомним, финансира мерки в ключови сфери като борба с безработицата и насърчаване на
заетостта, образование и професионално обучение, социално включване и други.
В последната година на програмния период 2007-2013 г. остава открит въпросът как да се
подобри темпа на усвояването и как влаганите средства наистина да носят желания и очакван
от всички български граждани положителен ефект върху развитието на страната. Ако този
въпрос продължава да стои без задоволителен отговор, то не можем да очакваме, че картината
на усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС ще се подобри съществено през
следващия програмен период, който започва от януари 2014 г.
(Портал Европа)
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=41446&category=374
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Заглавие: ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ
ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ НАЧАЛОТО НА 2013 Г. ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ КРИТИЧНО
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Брюксел, 6 март 2013 г.
Ситуацията общо при трите структурни фонда
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален
фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото
на 2012 г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на
23,54%. Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%)
то е по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно за да се навакса изоставането на България в
усвояването на помощта от Европейския съюз. България все още не може да достигне
средното ниво на усвояване на фондовете, което за всички държави е 47,17%. С ниво на
изплатени средства в размер на 36,19% страната ни остава далеч от държавите първенци,
които вече са получили между 50% и 66% от сумите, които им се полагат за периода 2007-2013
г. При тази ситуация е трудно да се повярва на оптимизма на министъра в оставка Томислав
Дончев, че до края на годината плащанията за България от ЕК ще достигнат 65%.
Изплатените пари на бенефициентите в България вече са почти толкова, колкото и получените
от ЕС. Това означава, че вече няма заделен резерв както досега, но пък България все още чака
да й бъдат възстановени средства (над 200 млн. евро), за които срокът за усвояване изтече в
края на 2012 г.
Усвояването на средствата по отделните фондове и по оперативните програми
През 2013 г. не само изтича настоящият седемгодишен програмен период, през който България
разполага с над 6,67 млрд. евро от структурните фондове, но е година, в която трябва да се
отчете усвояването на повече от 2 млрд. евро или близо 1/3 от помощта. Затова е важно да се
види каква е картината в началото на тази година и за съжаление тя никак не изглежда
оптимистична. Досега рискът от загубване на средства от структурните фондове беше избягван
в последния момент, но той не само не е изчезнал за в бъдеще, а дори е много по-голям през
тази година в сравнение с изминалите години. Дори без да се взема предвид политическата
обстановка в момента в България и периода на преход преди и след предстоящите
парламентарни избори, състоянието към момента по усвояването на средствата от политиката
на сближаване на ЕС крие голяма опасност да се превърне в тежко наследство за следващото
управление на страната.
В края на 2012 г. изтече периодът за усвояване на средствата заявени през 2009 г. От общата
сума по трите структурни фонда вече са получени 78%. Остатъкът няма да бъде загубен, но все
още не е преведен на България от ЕК. Най-нисък е процентът на възстановените средства от
Кохезионния фонд по Оперативна програма "Околна среда".
В края на 2013 г. свършва периода за усвояване не само на парите, заявени като ангажимент
да бъдат изразходвани през 2010 г., но и на тези за 2011 г. България е изправена пред огромно
предизвикателство през тази година, което проличава от крайно незадоволителното усвояване
на средствата към момента. Към януари 2013 г. от ЕК са изплатени по-малко от 40% от над 1
млрд. и 18 млн. евро, които България е поела като ангажимент да усвои в периода 2010 - 2013
г. Най-голям е процентът на усвоените средства от Кохезионния фонд, но единствено по ОП
“Транспорт”. На следващо място по процент на усвоени средства е фондът за регионално
развитие, но незначителен е процентът - под 5% на парите, получени от социалния фонд.
От сумата, която България трябва да усвои за периода 2011-2013 г. са усвоени едва 5% от
общата сума от трите фонда, която възлиза на близо 1 млрд. и 90 млн.евро. Остатъкът общо за
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Резюме: Брюксел, 6 март 2013 г.
Ситуацията общо при трите структурни фонда
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален
фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ).
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2010 г. и 2011 г., който трябва да бъде отчетен от страната ни пред ЕК през оставащите 10
месеца е над 1 млрд. и 645 млн. евро. или това представлява 24,7% от помощта за България от
политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Да припомним, че към момента са усвоени
36,19%, но не за една година, а за цели 6 години.
На този фон изглежда още по-тревожно положението със средствата за 2012 г., които трябва
да се отчетат до края на следващата 2014 г., която съвпада с началото на новия програмен
период. От сумата за 2012 г. за трите фонда, която е повече от 1 млрд. и 161 млн. евро до
момента не е усвоено нито едно евро по нито един фонд и нито една оперативна програма.
Картината в цифри на изплатените за България средства по отделните фондове към януари
2013 г. е следната:
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
От заявените за 2009 г. средства остава да бъдат изплатени на България от ЕФРР повече от
16%, които възлизат на над 75 млн. евро. От тях непреведените пари по ОП “Околна среда” са
над 63 млн. евро. Възстановени са на 100% парите по ОП “Конкурентоспособност” и ОП
“Транспорт”, а над 90% - по ОП “Регионално развитие” и ОП “Техническа помощ”.
За 2010 г. отново на 100% са платени парите по ОП “Конкурентоспособност” и ОП
“Транспорт”, но останалите три програми - регионално развитие, техническа помощ и околна
среда са с 0% усвоени средства. Същите три програми нямат усвоени пари и за 2011 г., а
плащанията по другите две програми дори не достигат 8% от общата сума от ЕФРР за 2011 г. В
цифри неусвоените средства за 2010 г. са 282 млн. евро и за 2011 г. - близо 485 млн. евро.
Европейски социален фонд (ЕСФ)
От ЕСФ трябва да бъдат преведени на България още над 19 млн. евро или около 10% от
парите от този фонд за 2009 г. Те ще бъдат за ОП Човешки ресурси, тъй като за ОП
Административен капацитет парите са възстановени на 100%. Трагично е положението при
този фонд за следващите години. За 2010 г. са платени под 5% и то на ОП Административен
капацитет, а не по основната програма Човешки ресурси. За 2011 г. няма усвоени средства и
така до края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени над 173 млн. евро. от парите за 2010 г. и 193,8
млн. евро от парите за 2011 г.
Кохезионен фонд
Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване на
разходите по поетите ангажименти за 2009 г. - над 122 млн. евро. Цялата сума е по ОП “Околна
среда”, докато ОП “Транспорт” е получила от ЕК 100% от парите. За 2010 г. отново на 100% са
възстановени парите за ОП Транспорт, но 0% за ОП “Околна среда”. За 2011 г. има усвоени
едва 7,48% от ОП “Транспорт” и 0% по “Околна среда”. Така средствата, които трябва да се
усвоят до края на 2013 г. от КФ са 156,53 млн. евро (остатъкът от парите за 2010 г.) и повече от
356,4 млн. евро (от парите за 2011 г.).
От краткия преглед на състоянието на оперативните програми се вижда, че най-тежко е
положението с ОП “Околна среда” и на следващо място с ОП “Човешки ресурси” и ОП
“Регионално развитие”. Програмата, която продължава да се движи най-добре е Транспорт.
Най-голямо е изоставането в усвояването на парите от Европейския социален фонд, който, да
припомним, финансира мерки в ключови сфери като борба с безработицата и насърчаване на
заетостта, образование и професионално обучение, социално включване и други.
В последната година на програмния период 2007-2013 г. остава открит въпросът как да се
подобри темпа на усвояването и как влаганите средства наистина да носят желания и очакван
от всички български граждани положителен ефект върху развитието на страната. Ако този
въпрос продължава да стои без задоволителен отговор, то не можем да очакваме, че картината
на усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС ще се подобри съществено през
следващия програмен период, който започва от януари 2014 г.
За Евгени Кирилов:
Член на Европейския парламент от Алианса на социалистите и демократите.
Член на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, заместващ член в
Комисията по външни отношения и в Подкомисията по сигурност и отбрана. Почетен член на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=102767
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Дата: 06.03.2013
Източник: www.fakti.bg
Връзка: http://fakti.bg/biznes/60940-konkuretosposobnost-po-efektivna
Брой думи: 211
Резюме: Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство
на икономиката енергетиката и туризма ще продължи да изпълнява ангажиментите си, както и
да изплаща средствата по индивидуалните договори със своите бенефициенти. Това заяви за
Факти. бг Кирил Гератлиев, директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към МИЕТ.
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Заглавие: „Конкуретоспособност” по-ефективна
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство
на икономиката енергетиката и туризма ще продължи да изпълнява ангажиментите си, както и
да изплаща средствата по индивидуалните договори със своите бенефициенти. Това заяви за
Факти. бг Кирил Гератлиев, директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” към МИЕТ.
„Сливането през месец май 2012 г. на Управляващия орган и Междинното звено започна да
дава резултати - по-бързо договаряне на схемите, по-бърз преглед на отчетите и
разплащанията към бенефициентите. Ефектите от предприетите мерки се забелязват от
бенефициентите и от Европейската комисия след упорити месеци на работа”, допълни
Гератлиев.
Към 1март 2013 г. изплатените средства по ОП „Конкурентоспособност“ са в размер на 1
018519944 лева (44,81%), като без JEREMIE са 333979444 лева (21,02%). За сравнение
изплатените средства към 1 март 2012 г. са 566 009 556 лева (24,90%), като без JEREMIE са
били в размер на 176 799 386 лева (11,12%).
Относно новия програмен период 2014 г. – 2020 г. се водят преговори с ЕК, в рамките на които
ще стане известно и разпределението на средствата по оперативни програми.
Молим читателите, които подкрепят идеята за 100% МАЖОРИТАРНИ избори с възможност за
отзоваване на депутати, да я подкрепят и във Facebook.
Логото на кампанията „100% Мажоритарни избори” (кликнете върху снимката, за да я
уголемите, разпространите и разпечатате).
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Дата: 06.03.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57648
Брой думи: 205
Резюме: Те ще си поделят над 4 млн. лева
Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри финансирането на седем проекта
по процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване
на иновативни продукти, процеси и услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика,
базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Това става ясно от
публикуване в страницата на програмата решение.
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Заглавие: Седем проекта получават финансиране за внедряване на иноватовни продукти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Те ще си поделят над 4 млн. лева
Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри финансирането на седем
проекта по процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Това става
ясно от публикуване в страницата на програмата решение.
Одобреният размер на исканата финансова помощ е 4 049 600,91 лв., което е 100% от
наличните по процедурата средства.
Предложенията включват производство на иновативни продукти, материали и системи,
сифтуерно решение, финансов анализ.
Основната цел на схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е да предостави интегрирана
консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на
успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни
продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес
или продукт) с висока добавена стойност.
Безвъзмездно финансиране, което кандидадтите получават е за микро и малки предприятия 70% , минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн. лв., а за средни предприятия 60%, минимален размер 50 хил. лв и максимален размер 1 млн. лв.
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Дата: 06.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка:
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
Брой думи: 215
Резюме: преди 5 часа
МИЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДКРЕПА НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по процедура
BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Информационните
дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна.
Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и
изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни.
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Заглавие: Областен информационен център Сливен сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 5 часа
МИЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДКРЕПА НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по процедура
BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Информационните
дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна.
Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и
изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни.
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в
България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и
управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.04.2013 г.
http://www.opcompetitiveness.bg/
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Решение № РД-16-343/01.03.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за
конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност"
за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на
проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.0
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Дата: 06.03.2013
Източник: www.kamioni.bg
Връзка:
http://kamioni.bg/menu/14/post/7273/Inovativni-t%D0%B5hnologii-i-vyzmozhnosti-zafinansiran%D0%B5
Брой думи: 41
Резюме: Тайтън Машинъри България АД представи на семинар в Боровец възможности за
закупуване на строителна техника по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013...
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Заглавие: Иновативни технологии и възможности за финансиране
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Тайтън Машинъри България АД представи на семинар в Боровец възможности за
закупуване на строителна техника по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
Целия материал можете да прочетете в Камиони Бр. 2
Данаил Николов
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Дата: 06.03.2013
Източник: www.economic.bg
Връзка: http://economic.bg/news/16987/1/1/Sofiya-priema-Balkanski-biznes-forum-prez-april.html
Брой думи: 172
Резюме: Целта на форума е да се създадат преки бизнес контакти между български компании
и потенциални техни партньори от Балканския регион
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Заглавие: София приема Балкански бизнес форум през април
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Целта на форума е да се създадат преки бизнес контакти между български компании и
потенциални техни партньори от Балканския регион
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП),
съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие (ББНСС), организира
Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум. Събитието ще се проведе
на 11 април 2013 г. в София.
Целта на бизнес форума е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти
между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за
производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри
производствени и търговски практики.
Към момента е заявен интерес от страна на фирми от Албания, Черна гора и Сърбия към
следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, ХВП и напитки, химия
и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, строителство и енергийна ефективност
и др.
Международният българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум се организира в
изпълнение на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”,
по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е предоставено от
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността 2007-2013”.
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Дата: 06.03.2013
Източник: www.radiosofia.bnr.bg
Връзка: http://radiosofia.bnr.bg/News/Pages/06031313.aspx
Брой думи: 330
Резюме: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
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Заглавие: Въвежда се опростена процедура за подизпълнители по европейски проекти
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Правителството в оставка прие нов, опростен подход за избор на подизпълнители от
бенефициентите на европейски проекти чрез промяна в ПМС 55 от 2007 г., която се изразява в
провеждане на една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.
Това съобщиха от пресслужбата на министъра по управление на средствата от ЕС в оставка. С
промяната се постига дълго търсената оптимизация и намаляване на административната
тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел
бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез
опростен ред за избор на изпълнители. Промяната на ПМС 55 ще се отрази положително върху
ефективното управление на европейски проекти, защото ще улесни и ускори процеса, и ще го
направи по-пригоден на бизнес логиката в отговор на нуждата от навременни и ефективни
инвестиции, реализирани със средства от ЕС.
Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички
заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат
процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия, когато предвидената
стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС,
е равна или по-висока от 60 000 лв.; когато предвидената стойност за доставки или услуги, в
това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20
000 лв.
Тази промяна осигурява на кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
възможност да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител преди отпускането
на финансиране. Така се ускорява изпълнението на проектите и се увеличава ефективното
използване на средствата от ЕС. Въведената оптимизация ще бъде в полза най-вече на
бенефициентите на ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, както и
някои от бенефициентите на ОП "Административен капацитет". Механизмът ще се прилага и
при избор на подизпълнители в проекти, финансирани чрез Съвместната оперативна програма
"Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм.
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