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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
08.3.2013 г.  

 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 1 

 телевизии 1 

 радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 9 

 вестници, от които: 0 

 - национални 0 

 - регионални 0 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 9 

Общо за деня 10 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 07.03.2013  
Източник: БНР  

Предаване: Преди всички  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 12  

Брой думи: 1522  
 
 

Резюме: Водещ: След малко в София ще бъде открита 14-тата конференция за електронното 
управление в услуга на гражданите. В нея ще участват представители на изпълнителната, на 
местната власт, експерти. Това така чакано и неслучващо се в пълнота, електронно 

правителство, за което вече от доста време се говори. Томислав Дончев, министърът по 
управление на евросредствата в оставка, ще откри този форум. Сега е наш събеседник в 
Хоризонт „Преди всички”. Здравейте, г-н Дончев! Как поставяте този форум в контекста на 

ситуацията в България в момента?  
Томислав Дончев: Колкото и да е изненадващо, връзката е съвсем пряка с актуалната тема на 
деня, на улицата, на политическия или на гражданския дебат. Макар че аз традиционно 

участвам, не откривам тази конференция, може би не, поради ресорна необходимост, 
вследствие персонален ангажимент. Както казах, връзката е пряка. Двете основни теми днес, от 
една страна, доходи и растеж и от друга страна, по-пряко участие на гражданите в управлението 

и повече прозрачност. Без да претендираме, че електронното управление и електронните услуги 
са панацеята, според мен са и най-добрите отговори на двата въпроса. Мога веднага да се 
аргументирам защо. Една от пречките, една от трудностите, които среща бизнеса, е свързана не 

толкова с данъчната тежест, колкото с качеството на административното обслужване или т. нар. 
данък  
 

Текст: Водещ: След малко в София ще бъде открита 14-тата конференция за електронното 
управление в услуга на гражданите. В нея ще участват представители на изпълнителната, на 
местната власт, експерти. Това така чакано и неслучващо се в пълнота, електронно 

правителство, за което вече от доста време се говори. Томислав Дончев, министърът по 
управление на евросредствата в оставка, ще откри този форум. Сега е наш събеседник в 
Хоризонт „Преди всички”. Здравейте, г-н Дончев! Как поставяте този форум в контекста на 

ситуацията в България в момента?  
Томислав Дончев: Колкото и да е изненадващо, връзката е съвсем пряка с актуалната тема на 
деня, на улицата, на политическия или на гражданския дебат. Макар че аз традиционно 

участвам, не откривам тази конференция, може би не, поради ресорна необходимост, 
вследствие персонален ангажимент. Както казах, връзката е пряка. Двете основни теми днес, от 
една страна, доходи и растеж и от друга страна, по-пряко участие на гражданите в управлението 

и повече прозрачност. Без да претендираме, че електронното управление и електронните услуги 
са панацеята, според мен са и най-добрите отговори на двата въпроса. Мога веднага да се 
аргументирам защо. Една от пречките, една от трудностите, които среща бизнеса, е свързана не 

толкова с данъчната тежест, колкото с  качеството на административното обслужване или т. нар. 
данък административно обслужване. По-адекватно, по-работещо, по-обхватно електронно 
управление категорично би намалило този товар, по отношение на бизнеса и всъщност аз 

считам, че един от факторите, които ще генерира растеж в бъдеще, на първо място. И на второ 
място, следвайки най-добрите световни практики, не съществува по-добър вариант за 
прозрачност, за информиране на гражданите от някои от решенията, тип електронно 

правителство.Всяка стъпка на администрациите, вече направена или още не направена, да бъде 
тяхно достояние. За това мисля да говоря на участниците на конференцията след 15 минути.  
Водещ: Това като теория е ясно, обаче продължава да е пожелателно вече доста време. Защо?  

Томислав Дончев: Не бих казал.  
Водещ: Не бихте?  
Томислав Дончев: Вие сте съвършено права, че последните години, дори и смело можем да 

кажем последното десетилетие, за електронното правителство повече се говори като че ли, 
отколкото да виждаме практически резултати. Не без доза тъга мога да кажа, че в момента, 
вследствие между впрочем, няколко проекта с европейско финансиране от програма 

„Административен капацитет”, най-сетне са изградени основните. Оттук нататък следващите ще 
имат грижата, ангажимента, задължението да надграждат и да направят услугите наистина 
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достъпни за граждани и за институции, на първо място. На второ място, няма как да няма 

сантимент към собствения ресор, европейски пари. Само да ви напомня, че за последните 3 г. са 
се случили няколко съществени неща пряко в темата, която обсъждаме. На първо място, всички 
проекти с европейско финансиране от оперативните програми, са публично достъпни в интернет. 

Това е добра европейска практика, за първи път наложена в България.Всеки проект, името, 
стойността на проекта, бенефициента, подизпълнителите му, могат да бъдат намерени в „EU 
funds”, в един информационен портал. Стартирахме преди повече от година и половина с 

електронното кандидатстване. Преди няколко месеца стартирахме и с електронното отчитане. 
Тук има прогрес, с който категорично трябва да бъде продължен.  
Водещ: Какво оттук нататък по тази тема очаквате да се случи в рамките на служебното 

правителство? Дали нещата са канализирани по тези европейски пари и посоки, които казахте 
или е и въпрос на воля на тези, които ще поемат след вас?  
Томислав Дончев: До голяма степен, хващайки се за вашата дума, нещата са канализирани. 

Има предначертан ред. Има план за цялата година какво трябва да се случи и аз като министър в 
оставка може да имам, може би не претенцията, но надеждата, че този план трябва да бъде 
следван. Това е отнася и за процеса на изпълнение на този програмен период, въпреки че той 

продължава до 2015-та като плащания, 2013 г. е може би най-важната година. И от гледна точка 
на приключване на големи проекти и от гледна точка на плащания, но като че ли по-важен е 
процесът на подготовка на следващия програмен период. И тука има един много важен краен 

срок, свързан с амбицията към декември месец тази година, България да е готова с договора за 
партньорство с ЕК и с напълно разработени оперативни програми. За тази цел трябва да се 
надгради свършеното до момента, да се свърши още много работа. Трябва да текат интензивни, 

но в същото време, професионални преговори с ЕК. Ако тази цел бъде достигната, ако България 
е готова и представи добре, качествено, професионално разработен договор с ЕК, е напълно 
възможно България да може да започне да харчи пари от следващия програмен период още в 

първата половина на 2014 г., което е изключително важно. Нека да напомня, че над 60 % от 
инвестиционния ресурс на държавата изобщо, както и на местните власти, между впрочем, е с 
европейски пари. Не бива да допускаме да има ауфтакт, да има дупка в и инвестиционния 

процес, не заради финансовите показатели, а защото това са инвестиции, от които България се 
нуждае. Може би без доза излишен драматизъм, бих казал, отчаяно се нуждае.  
Водещ: Имате ли опасения, че може да бъде прекъснат този процес или по някакъв начин 

забавен, предвид това, че предстоят някакви срокове, точно в периода, когато  ще се сменя 
властта? След договарянето, казахте, че 2013 г, е изключително важна? Връзката сякаш 
прекъсна. Ще се опитаме да я възстановим. Успяхме да възстановим телефонната връзка с 

министъра в оставка Томислав Дончев. Чуваме се, нали? Прекъснахме в момента, в който 
говорихме за начина, по който процесът ще продължи след ас. Кое е най-важното да свърши 
приемникът ви в еврофондовете, който, както разбрахме от президента, ще бъде вицепремиер, 

предвид това, че предстои да изтекат някакви срокове? От Брюксел пристигат някакви 
съобщения за някакви пари, които ще ни бъдат отнети?  
Томислав Дончев: Хайде поред!  

Водещ: Хайде поред!  
Томислав Дончев: Най-важното е, на първо място, запазването на един добър темп на 
плащане. Около 65 % трябва да е обемът плащане към края на годината. Тръгвайки от обема 

сключени договори, знаете, че имаме 102 % договаряне вече, спрямо цялата финансова рамка. 
Това е напълно реалистично, но много труд трябва да се положи за това. На второ място, 
интензивен процес на преговори с комисията, въпреки че имаме добра основа и за договора и за 

оперативните програми. Някои от тях са вече в много зряла фаза на разработка. Този процес 
трябва да продължи. Има няколко важни политически въпроси, които трябва да бъдат решени. 
Това е разпределението на типовете инвестиции по оперативни програми, или по-просто казано, 

кой тип мерки, кой вид проекти от коя оперативна програма ще се финансират. Основна причина 
за решаването на тия политически въпроси е новата оперативна програма, ориентирана към 
науката и образованието. Тук има въпроси, които трябва да бъдат решени между нея и 

оперативната програма „Човешки ресурси”. Нищо кой знае колко предизвикателно, но въпрос на 
експертно и на политическо решение. Колкото до коментара ви за пари, които няма да ни 
признаят от Брюксел, ако правилно разбрах. Аз нямам навика да коментирам неофициална 

информация, съображения и т.н., но предполагам, че става дума за дебата или за преговорите, 
които в момента колегите от министерството на земеделието водят с ЕК.  
Водещ: Да. 81 милиона евро за селските райони ще ни отпишат…  

Томислав Дончев: Точно така. Базирано на това, че България по ПРСР,  на публичните 
бенефициенти, на общините, дава големи аванси, които стигат 50 % и в момента има технически 
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разговори, колко е редно авансите да бъдат толкова големи, колко бързо са достъпни за 

бенефициентите. Предполагам, че става дума за това, но не е коректно да се прави такъв 
коментар, при условие, че още текат разговори.  
Водещ: Обяснете ни накратко рова, което вчера правителството в оставка прие, нов опростен 

подход за избор на подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти? Защо е важно 
това? Какво се цели?  
Томислав Дончев: Въпреки сложната бюрократична терминология, това облекчение е 

изключително важно най-вече за фирми и за НПО. Т.е. говорим за ОП „Конкурентоспособност” 
и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Когато те получат финансиране по проект, естествено, 
когато доставят нещо, когато трябва да строят и получават услуга, те трябва да изберат 

подизпълнител и това става по определени правила.Всъщност още миналата седмица МС прие 
промени в тази посока, но те бяха на вносител. Беше необходимо седмица за уточняване на 
някои технически детайли. Тука имаме много облекчения, което, убеден съм, е добра новина за 

всички. Първо, по-прост ред, т. нар. механизъм с публична покана. Направихме аналогия със 
ЗОП, променен преди година и половина, според мен, даващ добри резултати, този нов модел, 
възможност да поканиш фирми, но в същото време да има публична покана, ако още някоя 

фирма има интерес, да може да се включи в състезанието. Но най-важното облекчение е 
възможността представянето на документи, от страна на подизпълнители,да бъде заменено с 
декларации.Това е резултат на труд, който протече последните няколко месеца и на евентуален 

въпрос, щом е толкова важно облекчение, защо го правите, едва сега, искам да кажа, че за да 
имаме смелост да се либерализира този подход, това може да се случи само на базата на една 
добре работеща контролна система, с която имаме увереността, че разполагаме в момента. 

Убеден съм, че това ще помогне и на тези, които изпълняват проекти. Ще подобри категорично 
финансовото изпълнение и на двете оперативни програми.  
Водещ: Благодаря ви за този разговор. Ще трябва да ви пуснем да отидете да откриете този 

форум, посветен на електронното управление, който започва след минути. Министърът в оставка 
Томислав Дончев.  
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Национални печатни медии 
  
Няма намерена информация.   
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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 социални мрежи  
 
Дата: 07.03.2013  
Източник: www.focus-news.net  

Връзка: http://www.focus-news.net/?id=f23819  
Брой думи: 1314  
 

 
Резюме: Илия Левков, председател на Управителния съвет на Индустриален клъстер 
„Електромобили”, в интервю за Агенция „Фокус”.  

Фокус: Защо беше необходимо създаването на Индустриален клъстер „Електромобили” и какви 
фирми и организации участват в клъстера?  
 

Заглавие: Илия Левков, ИКЕМ: 2013 г. ще бъде годината с първи покупки на 
електромобили от общините и бизнеса в логистичния сектор  
Подзаглавие:  

Автор: Златина ДИМИТРОВА  
Текст: Илия Левков, председател на Управителния съвет на Индустриален клъстер 
„Електромобили”, в интервю за Агенция „Фокус”.  

Фокус: Защо беше необходимо създаването на Индустриален клъстер „Електромобили” и какви 
фирми и организации участват в клъстера?  
Илия Левков: Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ) се създаде от една реализирана 

идея, която може и провокира цяла индустрия, да дефинира огромен пазар и възможност на 
голяма част от българските компании да видят пътя за излизане от кризата. Бяха съвкупност от 
причини. Определен брой съмишленици да решат, че това е формата, под която трябва да се 

организира, за да може това нещо да се случи в България. Относно членовете – те са вече над 
55. Може да ги видите на нашия сайт.  
Фокус: Какъв е интересът към електромобилите в България?  

Илия Левков: С една дума расте. Говорим за интерес, а интересът се формира на първо време 
от бизнеса и икономическата полза. Физическият потребител има прекомерни очаквания и 
изисквания към електромобила и това малко го отдалечава от покупката. Тук има голяма ну жда 

от информираност, доказателства, тестове и възпитание дори – да опазваме околната среда и 
енергийната ефективност.  
Фокус: А какви са тези изисквания и как е нараснал интересът?  

Илия Левков: Ако говорим за продажби през миналата година и за продажби през 2013 г., е добре 
първо да Ви информирам за официалните данни, които получихме от нашите партньори от 
„Пътна полиция”. Те показват, че електрическите превозни средства (ЕПС), регистрирани в КАТ, 

са 232 броя. На фона на това, което сме споделяли по-рано - 1 200, 1 300 - това са включително 
електрически велосипеди, електрически скутери, електрически автобусчета като тези, които 
всеки от нас е виждал по Българското Черноморие.  

Анализите и прогнозите ни за тази година показват, че 2013 г. ще бъде годината с  първи покупки 
на ЕПС от общините и бизнеса в логистичния сектор. Те са подкрепени от промените в 
законодателството – национално и общинско, от приетите стимули и данъчни облекчения – 

визирам Националния план за зелени обществени поръчки и Националния план за ускорено 
навлизане на екологични превозни средства в Република България, приети от правителството 
през 2012г. Вярна посока е чрез ограничителни режими, каквито ЕК е приела и ние също ще 

изпълняваме. Като добър пример мога да дам забраната за извършване на дейности в 
централна градска част (паркове и градини, гробищни паркове, старинни и исторически квартали 
и забележителности).  

Фокус: Към какъв вид електромобили интересът е най-голям? В кой сектор?  
Илия Левков: Лекотоварните и товарни електромобили. Интересът е от фирми, извършващи 
логистични и обслужващи услуги, куриерска дейност, доставки, разносна търговия. Имаме 

ежедневно запитвания и вече заявки за ЕПС от този сегмент.  
Фокус: Защо интересът на точно такъв тип фирми е най-голям?  
Илия Левков: Защото те имат най-големи разходи в центровете на градовете, където 

електромобилът няма конкуренция в сравнение със сегашните автомобили. Друг фактор е 
покачващата се цена на петрола, допълнителните разходи за обслужване и прегледи.  
Фокус: Какъв е ефектът от преобразуването на обикновени автомобили в електромобили? Как се 

случва това преобразуване?  

http://www.focus-news.net/?id=f23819
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Илия Левков: Ефектът е повече от добър. Това го дефинирахме като конверсия и успяхме да 

направим няколко успешни опита. Изводите от тези успехи са, че конверсията трябва да бъде 
стандартизирана и направена по правилния начин. Аз приветствам всички наши български 
новатори, които търсят реализация на този тип дейност или бизнес, но той не трябва да бъде 

„гаражен тип“. Трябва да бъде стандартизиран и да се спазват определени правила. Има 
изисквания за безопасност, сертифициране след това. Ние четири години работим в тази посока 
и сме наясно, че това е индустриалната конверсия.  

Фокус: Какъв е ефектът за околната среда? А другите ефекти?  
Илия Левков: Като започнем с липсата на течности, включително и гориво, като махнем 
консумативите на всеки 10 000 километра или съответно 20 000 – всички тези текущи разходи, 

които съпътстват един автомобил, са нулирани при електромобила. КПД -то (коефициент полезна 
дейност) на един нормален двигател спрямо електрическия двигател е несравнимо - то е до 40%-
42%. Останалото е топлина и разход на енергия и загуби. Докато при електрическия двигател 

КПД-то е до 90-95%. Това е сериозен фактор за преимуществото на електромобила. Всички нови 
задвижвания на автомобилите са електрически, независимо, че са хибриди. т.е. двигателят е 
електрически, а ел.енергията след изчерпването й от батериите се произвежда от генератор, 

който в пъти е по-ефективен от сегашните двигатели и в пъти по-малко замърсява околната 
среда.  
Фокус: Вие споменахте за стандарти при конверсирането на електромобилите. Всъщност какви 

са стандартите в България?  
Илия Левков: Тези, които се конверсират, трябва да бъдат направени по правилен начин. Такъв 
пример мога да дам – не може да се поставят акумулаторни батерии в предната част. Ако се 

сложат там, рискът при удар да се възпламенят е много голям. При една катастрофа, 
акумулаторът е доста сериозен източник на поражения. Неслучайно ние търсим точно този 
вариант – да бъдат по някакъв начин на мястото на резервоара, дори в багажника – на точно 

определени места, които да бъдат обследвани, за да не променят съответно центъра на 
тежестта, сходимостта, управлението на автомобила и неговата сигурност.  
Фокус: Интересува ме по-скоро това дали има вече съществуващи стандарти за създаването на 

електромобили, дали във връзка с движението им са необходими например законови промени?  
Илия Левков: Дефиницията на електромобила трябва да бъде много ясна и точна. Временните 
стимули, които правителството прие октомври миналата година трябва да станат факт.  

Фокус: А какви са те?  
Илия Левков: Общински данък, 5 000 лв. директен стимул при покупка на електромобил, 2 500 лв. 
за хибрид, безплатно паркиране в синя и зелена зона. Но това трябва да бъдат временни 

стимули, временни мерки, които да насърчат навлизането на електрическите превозни средства 
в бита ни. Това няма да бъде за сметка на бюджета, а за сметка на различни фондове – 
например фонда за въглеродни емисии, фонд „Козлодуй” и т.н.  

Фокус: Има ли добра инфраструктура в България за зареждането на електромобили и какво е 
необходимо да се направи в тази посока?  
Илия Левков: В България тепърва ще се изгражда зарядна инфраструктура, като този процес ще 

бъде стимулиран и чрез европейски политики, стимули и изисквания. ЕК взе решение да бъдат 
инсталирани 100 000 зарядни станции на територията на ЕС, като броя за България е 7000. Това 
е ясен знак, че европейската политика в тази област с категорична - инфраструктурата трябва да 

се развива успоредно с нарастването на броя на електромобилите. Зарядната инфраструктура 
ще бъде фактор тогава, когато електромобилът излезе от центъра на града, от централната 
градска част и тръгне по пътищата на страната.  

Фокус: Точно това исках да Ви попитам. Къде трябва да бъдат разположени зарядните станции, 
за да са удобни за употреба?  
Илия Левков: Това, което е видно в развитите, модерни градове - мястото им е в централната 

градска част, по бензиностанции, по паркинги на молове, пред офисите на големите компании и 
тези, които са социално отговорни компании, имащи политика за щадене на околната среда, така 
че, когато отидете на работа с електромобила, да го можете да дозаредите при нужда и върнете 

спокойно в къщи.  
Фокус: Какво е според Вас бъдещето на електромобилите в света?  
Илия Левков: В световен мащаб нещата се ускоряват всеки ден. Това, което четем напоследък е, 

че в Естония над 1000 зарядни станции ще бъдат инсталирани и това е държавна политика. 
Освен това те имат над 500 електромобила, закупени за държавни и общински нужд и - то е 
срещу въглеродни емисии. Вижте каква политика върви в една малка страна, която е член на 

Европейския съюз и е съизмерима с България, но с много новаторско и иновативно мислене.  
Фокус: А за България?  
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Илия Левков: Искрено се надявам да следваме този пример. Не смятам, че сме изостанали, 

напротив, мога да кажа, че сме в десетката.  
Фокус: По какви проекти работи клъстерът в момента?  
Илия Левков: Работим по няколко проекта, включително по такъв, финансиран по ОП 

„Конкурентоспособност”. Това е проект, който стимулира клъстерите. Година и половина вече 
изпълняваме този проект, който ни даде самочувствието, че се развиваме правилно. Имаме 
много добър проект по секторна програма „Леонардо”. През април ще имаме среща с 

партньорите от Европа. Изпълняваме проект и с Българската стопанска камара относно оценка 
на компетенциите, необходими за кадровия ресурс в електромобилната индустрия.  
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Дата: 07.03.2013  

Източник: www.myvidin.com  
Връзка: http://news.myvidin.com/about-110216.html  
Брой думи: 291  

 
 
Резюме: 140 712 392 лв. са договорени от бенефициентите в област Видин от началото на 

програмния период до 18.02.2013 г. Съгласно Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България в областта са сключени 83 договора 
по Оперативните програми. За сравнение към 01.11.2012 г. контрактите са 68, на обща стойност 

47 077 926 лв. Това стана ясно на среща на екипа на Областен информационен център-Видин 
(ОИЦ-Видин) с медиите.  
 

Заглавие: 140 млн. от Европейските фондове са договорени в област Видин  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: 140 712 392 лв. са договорени от бенефициентите в област Видин от началото на 
програмния период до 18.02.2013 г. Съгласно Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България в областта са сключени 83 договора 

по Оперативните програми. За сравнение към 01.11.2012 г. контрактите са 68, на обща стойност 
47 077 926 лв. Това стана ясно на среща на екипа на Областен информационен център-Видин 
(ОИЦ-Видин) с медиите.  

Най-много договори са сключили бенефициентите по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ – 46. 17 са договорите по Оперативна програма „Регионално развитие“, 9 – 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ (ОПРКБИ), 8 – по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), 2 – по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ (ОПАК) и 1 контракт по Оперативна програма 
„Техническа помощ“. В последната година се наблюдава динамизиране на интереса към 

ОПРКБИ, ОПАК и ОПОС.  
За да отговори на нарастващия проектен интерес на бизнеса към получаване на средства от 
Европейските фондове, екипът на ОИЦ-Видин анонсира предстоящите информационни срещи с 

деловите среди за популяризиране на схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“, 
финансирана от ОПРКБИ, и инструмента Jeremie. Центърът ще промотира през месец март на 
срещи във видински училища и Дискусионния клуб за сближаване с ЕС, за да отговори на 

повишения интерес на младите хора към възможностите на Оперативните програми и 
цялостната подкрепа на Съюза за младежите.  
Следващият програмен период (2014-2020 г.) и подготовката на местната власт за него, ще са 

друг акцент в работата на ОИЦ-Видин през месеците март и април. За целта екипът на центъра 
ще проведе информационни срещи в общините Брегово, Ружинци и Видин. В Белоградчик ОИЦ 
ще организира на 19 март семинар “Какво трябва да знаем за еврофондовете?” (преди да 

започнем подготовката на проект за финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на 
ЕС).  
 

http://news.myvidin.com/about-110216.html


 

 

14 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н
и
то

р
и
н
г 

| 
 3

/8
/2

0
1
3
 

Дата: 07.03.2013  

Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=07-03-
2013&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=fe60bcf7c644e2902608a88a83dd0894  

Брой думи: 1585  
 
 

Резюме: Българско национално радио, Програма "Хоризонт", "Преди всички",  Водеща Таня 
Величкова:  След малко в София ще бъде открита 14-ата конференция за  електронното 
управление в услуга на гражданите.  

 
Заглавие: Разговор с Томислав Дончев  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: Българско национално радио, Програма "Хоризонт", "Преди всички", Водеща Таня 
Величкова: След малко в София ще бъде открита 14-ата конференция за електронното 

управление в услуга на гражданите. В нея ще участват представители на изпълнителната, на 
местната власт, експерти. Това така чакано и неслучващо се в пълнота електронно 
правителство, за което от доста време вече се говори. Томислав  Дончев, министърът по 

управление на евросредствата в оставка, ще открие този форум и сега е наш събеседник в 
"Хоризонт преди всички". Здравейте, г-н Дончев.  
Томислав Дончев: Здравейте.  

Водеща: Как поставяте този форум в контекста на ситуацията в България в момента?  
Т. Дончев: Колкото и да е изненадващо, връзката... връзката е съвсем пряка с актуалната тема 
на деня, на улицата, на политическия или на гражданския дебат, макар че аз традиционно 

участвам и откривам тази конференция може би не поради ресорна необходимост, а вследствие 
персонален ангажимент. Както казах, връзката е пряка. Двете основни теми днес - от една 
страна, доходи и растеж и, от друга страна, по-пряко участие на гражданите в управлението и 

повече прозрачност. Без да претендираме, че електронното управление и електронните услуги 
са панацеята, според мен са най-добрият отговор и на двата въпроса. Мога веднага да се 
аргументирам защо. Една от пречките, една от трудностите, които среща бизнесът, е свързана 

не толкова с данъчната тежест, колкото с качеството на административното обслужване или така 
наречения данък административно обслужване. По-адекватно, по-работещо, по-обхватно 
електронно управление категорично би намалило този товар по отношение на бизнеса и 

всъщност аз считам, че е един от факторите, който ще генерира растежа в бъдеще, на първо 
място. И на второ място, следвайки най-добрите световни практики, не съществува по-добър 
вариант за прозрачност, за информиране на гражданите от някои от решенията тип електронно 

правителство. Всяка стъпка на администрациите, вече направена или още ненаправена, да бъде 
тяхно... да бъде тяхно достояние. За това мисля да говоря на участниците в конференцията след 
15 минути.  

Водеща: Това като теория е ясно, обаче продължава да е пожелателно вече доста време. Защо?  
Т. Дончев: Не бих казал.  
Водеща: Не бихте.  

Т. Дончев: Не бих казал. Вие сте съвършено, съвършено права, че последните години, дори 
смело може да кажем последното десетилетие, за електронното правителство повече се говори 
като че ли, отколкото да виждаме практически резултати. Не без доза... не без доза тъга мога да 

кажа, че в момента вследствие междувпрочем няколко проекта с европейско финансиране от 
програма "Административен капацитет" най-сетне са изградени основите. Оттук нататък 
следващите ще имат грижата, ангажимента,  задължението да надграждат и да направят 

наистина услугите достъпни и за граждани, и за институции, на първо място. На второ място 
няма как да нямам сантимент към собствения си ресор - европейските пари. Само да ви напомня, 
че за последните три години са се случили няколко съществени неща пряко в темата,  която 

осъждаме. На първо място всички проекти с европейско финансиране от оперативните програми 
са публично достъпни в интернет. Това е добра европейска практика, за пръв път наложена от 
България. Всеки проект, името, стойността на проекта, бенефициентът, подизпълнителите могат 

да бъдат намерени в единния информационен портал. Стартирахме преди повече от година и 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=fe60bcf7c644e2902608a88a83dd0894
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=fe60bcf7c644e2902608a88a83dd0894
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=fe60bcf7c644e2902608a88a83dd0894
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=07-03-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=fe60bcf7c644e2902608a88a83dd0894
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половина с електронното кандидатстване. Преди няколко месеца стартирахме и с електронното 

отчитане. Тук има прогрес, който категорично трябва да бъде продължен.  
Водеща: Какво оттук нататък очаквате по тази тема да се случи в  рамките на служебното 
правителство? Дали нещата са канализирани по тези европейски пари и посоки, които казахте, 

или е въпрос и на воля на тези, които ще поемат след вас?  
Т. Дончев: До голяма степен, хващайки се за вашата дума, нещата са канализирани. Има 
предначертан ред, има план за цялата година какво трябва да се случи, и аз като министър в 

оставка може да имам може би не претенцията, а надеждата, че този план трябва да бъде 
следван. Това се отнася и за процеса на изпълнение на този програмен период, въпреки че той 
продължава до 2015 г. като плащания, 2013 г. е може би най-важната година и от гледна точка на 

приключване на големи проекти, и от гледна точка на плащания, но като че ли по-важен е 
процесът на подготовка на следващия програмен период. И тук има един много важен краен 
срок, свързан с амбицията към декември месец тази година България да е готова с договора за 

партньорство с Европейската комисия и с напълно разработени оперативни програми. За тази 
цел трябва да се надгради свършеното до момента, да се свърши още много работа. Трябва да 
текат интензивни, но в същото време професионални преговори с Европейската комисия. Ако 

тази цел бъде достигната, ако България е готова, представи добре,  качествено, професионално 
разработен договор с Европейската комисия, е напълно възможно България да може да започне 
да харчи пари от следващия програмен период още в първата половина на 2014 г., което е 

изключително важно. Нека да напомня, че над 60 процента от инвестиционния ресурс на 
държавата изобщо, както и на местните власти междувпрочем, е с европейски пари. Не бива да 
допускаме да има ауфтакт, да има дупка в инвестиционния процес  не заради финансовите 

показатели, а защото това са инвестиции, от които България се нуждае. Може би без доза 
излишен драматизъм, бих казал, отчаяно се нуждае.  
Водеща: Имате ли опасения, че може да бъде прекъснат този процес или по някакъв начин 

забавен, предвид това, че предстоят някакви срокове точно в периода, когато ще се сменя 
властта, тече договарянето? Казахте, че 2013 г. е изключително важна...  Връзката сякаш 
прекъсна, ще опитаме да я възстановим.  

Водеща: Успяхме да възстановим телефонната връзка с министъра в оставка Томислав Дончев. 
Чуваме се нали.  
Т. Дончев: Чуваме се, да.  

Водеща: Прекъснахме в момента, в който говорехме за начина, по който процесът ще продължи 
след вас. Кое е най-важното да свърши приемникът ви в еврофондовете, който, както разбрахме 
от президента, ще бъде вицепремиер предвид това, че предстои да изтекат някакви срокове, от 

Брюксел пристигат съобщения за някакви пари, които ще ни бъдат отнети.  
Т. Дончев: Хайде поред.  
Водеща: Хайде поред.  

Т. Дончев: Най важното е, на първо място, запазването на един добър темп на плащания. Около 
65 процента трябва да е обемът плащания към края на годината. Тръгвайки от обема сключени 
договори, знаете, че имаме 102 процента договаряния вече спрямо цялата финансова рамка, 

това е напълно реалистично, но много труд  трябва да се положи за това. На второ място, 
интензивен процес на преговори с комисията, въпреки че имаме добра основа и за договора, и за 
оперативните програми, някои от тях са вече в, така, много зряла фаза на разработка, този 

процес трябва да продължи. Има няколко важни политически въпроса, които трябва да бъдат 
решени, това е разпределението на типовите инвестиции по оперативни програми или, по-просто 
казано, кой тип мерки, кой вид проекти от коя оперативна програма ще се финансират. Основна 

причина за решаването на тези политически въпроси е новата оперативна програма, 
ориентирана към науката и образованието. Тук има въпроси, които трябва да бъдат решени 
между нея и оперативна програма "Човешки ресурси", нищо кой знае колко предизвикателно, но 

въпрос на експертно и на политическо решение. Колкото до коментара ви за пари, които няма да 
ни признаят от Брюксел, ако правилно разбрах, аз нямам навика да коментирам неофициална 
информация, съображения и т.н., но предполагам, че става дума за дебата или за преговорите, 

които в момента колегите от Министерството на земеделието водят с  Европейската комисия.  
Водеща: Да, 81 милиона евро за селските райони.  
Т. Дончев: Да, точно така. Базирано на това, че България по Програма за развитие на селските 

райони, на публичните бенефициенти, на общините дава големи аванси, те достигат до 50 
процента, и в момента има, така, технически разговори колко е редно авансите да бъдат толкова 
големи, колко бързо са достъпни за бенефициентите. Предполагам, че става дума за това, но не 

е коректно да се прави такъв коментар, при условие че все още текат разговори.  
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Водеща: Обяснете ни накратко това, което вчера правителството в оставка прие - нов опростен 

подход за избор на подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти, защо е важно 
това, какво се цели.  
Т. Дончев: Въпреки сложната бюрократична терминология това облекчение е изключително 

важно, най-вече за фирми и за не правителствени организации, тоест говорим за оперативна 
програма "Конкурентоспособност" и оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
Когато те получат финансиране по проект, естествено, когато доставят нещо, когато трябва да 

строят или получават услуга, те трябва да изберат подизпълнител и това става по определени 
правила. Същност още миналата седмица МС прие промени в тази посока, но те бяха на 
вносителя, беше необходимо седмица за уточняване на някои технически детайли.  Тук имаме 

много, много облекчения, което, убеден съм, е добра новина за всички. Първо по-прост ред, така 
нареченият механизъм с публична покана, направихме аналогия с Закона на обществените 
поръчки, променен преди година и половина, така, според мен даващ добри резултати. Той е 

нов, нов модел възможност да поканиш фирми, но в същото време да има публична покана, ако 
още някоя фирма прояви интерес, да може да се включи в  състезанието, но най-важното 
облекчение е възможността представянето на документи от страна на под изпълнителя да бъде 

заменено с декларации. Това е резултат на труд, който протече в последните няколко месеца. И 
на евентуален въпрос "щом е толкова важно облекчение, защо го правите едва сега" искам да 
кажа, че за да имаме смелост да, така, да се легализира този подход, това може да се случи 

само на базата на една добре работеща контролна система, която имаме така увереността, че 
разполагаме в момента. Убеден съм че това ще помогне и на тези, които изпълняват проекти, и 
ще подобри категорично финансовото изпълнение на двете оперативни програми.  

Водеща: Благодаря ви за този разговор, ще трябва да ви пуснем да отидете да откриете този 
форум, посветен на електронното управление, който започва след минути. Министърът в оставка 
Томислав Дончев.  
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Дата: 07.03.2013  

Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1824629  
Брой думи: 97  

 
 
Резюме: 140 712 392 лв. са договорени от бенефициентите в област Видин от началото на 

програмния период до сега, съобщиха от Областния информационен център. Съгласно 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България, в областта са сключени 83 договора по оперативните програми.  

 
Заглавие: 140 милиона лева от европейските фондове са договорени в област Видин  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: 140 712 392 лв. са договорени от бенефициентите в област Видин от началото на 
програмния период до сега, съобщиха от Областния информационен център. Съгласно 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 
България, в областта са сключени 83 договора по оперативните програми.  
Най-много договори са сключени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - 46, 

следвана от Оперативна програма "Регионално развитие" със 17 договора, 9 по Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" , 8 по 
Оперативна програма "Околна среда", 2 по Оперативна програма "Административен капацитет" и 

1 контракт по Оперативна програма "Техническа помощ".  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1824629
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Дата: 07.03.2013  

Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/hr/61032-ardino-cherpi-predpriemacheski-opit -ot-severna-irlandia  
Брой думи: 154  

 
 
Резюме: Днес в заседателната зала на общинската администрация в Ардино се проведе 

работна среща за създаване на клъстер на територията на общината. Присъстваха кметът 
Ресми Мурад, Петър Статев - председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, 
представители на местния бизнес, ресторантьори, хотелиери, експерти от 

дървопреработвателната и хранително-вкусоватата промишленост.  
 
Заглавие: Ардино черпи предприемачески опит от Северна Ирландия  

Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Днес в заседателната зала на общинската администрация в Ардино се проведе работна 

среща за създаване на клъстер на територията на общината. Присъстваха кметът Ресми Мурад, 
Петър Статев - председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, представители на 
местния бизнес, ресторантьори, хотелиери, експерти от дървопреработвателната и хранително-

вкусоватата промишленост.  
Целта на срещата бе разясняването на възможностите за формиране на клъстери с цел 
развитие на  

1” – Фаза икономиката на общината. Планира се създаването на съвместен проект за 
кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”. Обсъдени бяха още възможностите на 
програмата и ползите за местния бизнес.  

По проект „Предприемачество без граници” ще бъде трансфериран опит от успешни фирми и 
предприемачи от град Корк, Северна Ирландия, към предприемачи от Ардино.  
Община Ардино е партньор на Фондация „Клъстер информационни и комуникационни 

технологии” от София по проект „Предприемачество без граници” по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”, Приоритетна ос 7: „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 2.  

  
 

http://fakti.bg/hr/61032-ardino-cherpi-predpriemacheski-opit-ot-severna-irlandia
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Дата: 07.03.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57665  
Брой думи: 343  

 
 
Резюме: Целта е оптимизация на процедурите за намаляване на административната тежест с 

цел подпомагане и улеснение на бизнеса в управлението на проекти  
 
Заглавие: Опростява се процедурата за избор на подизпълнители от кандидатите за 

финансиране и бенефициентите по европроекти  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Целта е оптимизация на процедурите за намаляване на административната тежест с цел 
подпомагане и улеснение на бизнеса в управлението на проекти. 
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.  
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 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, коментират от офиса на министър Томислав Дончев.  

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.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57665
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Дата: 07.03.2013  

Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57672  
Брой думи: 1274  

 
 
Резюме: Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за 

възстановяване на разходите по поетите ангажименти за 2009 г.  
 
Заглавие: Евгени Кирилов: Усвояването на средствата от структурните фондове остава 

критично  
Подзаглавие:  
Автор:  

Текст: Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване 
на разходите по поетите ангажименти за 2009 г.  
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.  
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.  

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 изглежд а 
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 
2010 г. и 2011 г., който трябва да бъде отчетен от страната ни пред ЕК през оставащите 10 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57672
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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.  

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.  

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.  
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.  
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Дата: 07.03.2013  

Източник: www.facebook.com  
Връзка: http://www.facebook.com/OICMONTANA  
Брой думи: 310  

 
 
Резюме: ПЪРВИ ЦИКЪЛ ОТ СРЕЩИ НА ОИЦ – МОНТАНА ПРЕЗ 2013 Г.  

В рамките на първия цикъл от срещи за 2013 г. Областен информационен център – Монтана 
започва поредица от информационни събития в общините от Област Монтана на тема 
„Европейски инвестиции в твоя регион – актуални схеми и добри практики“.  

 
Заглавие: Областен информационен център - Монтана  
Подзаглавие:  

Автор:  
Текст: ПЪРВИ ЦИКЪЛ ОТ СРЕЩИ НА ОИЦ – МОНТАНА ПРЕЗ 2013 Г.  
В рамките на първия цикъл от срещи за 2013 г. Областен информационен център – Монтана 

започва поредица от информационни събития в общините от Област Монтана на тема  
„Европейски инвестиции в твоя регион – актуални схеми и добри практики“. По време на срещите 
с общински администрации, експерти, фирми, организации и граждани ще бъдат представяни 

актуални процедури за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет“ и 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Ще бъдат презентирани и добри практики по 
проекти, реализирани на областно ниво. Срещите са открити за медиите и за всички 

заинтересовани лица и ще се проведат в следния график:   
12 март 2013 г. (вторник) – Община Берковица, заседателна зала от общината, начален час 11.00 
часа;  

13 март 2013 г. (сряда) – Община Вършец, конферентна зала на Sunny Garden СПА Хотел, 
начален час 11.00 часа;  
14 март 2013 г. (четвъртък) – Община Лом, заседателна зала на общината, начален час 11.00 

часа;  
19 март 2013 г. (вторник) – Община Вълчедръм, заседателна зала на общината, начален час 
11.00 часа;  

20 март 2013 г. (сряда) – Община Брусарци, зала на читалище „Просвета“, начален час 11.00 
часа;  
21 март 2013 г. (четвъртък) – Община Бойчиновци, зала на общината, начален час 11.00 час;  

26 март 2013 г. (вторник) – Община Чипровци, зала на общината, начален час 11.00 часа;  
27 март 2013 г. (сряда) – Община Якимово, зала на общината, начален час 11.00 часа;  
28 март 2013 г. (четвъртък) – Община Медковец, зала на общината, начален час 11.00 часа;  

4 април 2013 г. (четвъртък) – Община Георги Дамяново, зала на общината, начален час 11.00 
часа.  
ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.  

 

http://www.facebook.com/OICMONTANA
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Дата: 07.03.2013  

Източник: www.novjivot.info  
Връзка: http://novjivot.info/03/07/48945  
Брой думи: 111  

 
 
Резюме: Днес в заседателната зала на общинската администрация в Ардино се проведе 

работна среща на тема как да се развие икономиката на общината. Присъстваха кметът Ресми 
Мурад, Петър Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, 
представители на местния бизнес, ресторантьори, хотелиери, на дървопреработвателната и 

хранително-вкусовата промишленост. Целта на срещата бе разясняването на възможностите за 
формиране на клъстери.  
 

Заглавие: Ардино се учи от ирландския опит в предприемачеството  
Подзаглавие:  
Автор: Гюнер ШЮКРИ  

Текст: Днес в заседателната зала на общинската администрация в Ардино се проведе работна 
среща на тема как да се развие икономиката на общината. Присъстваха кметът Ресми Мурад, 
Петър Статев, председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, представители на 

местния бизнес, ресторантьори, хотелиери, на дървопреработвателната и хранително-вкусовата 
промишленост. Целта на срещата бе разясняването на възможностите за формиране на 
клъстери. Планира се съвместен проект по Оперативна програма „Конкурентноспособност”. 

Обсъдени бяха възможностите на програмата и ползите й за местния бизнес. По проект 
„Предприемачество без граници” в Ардино ще бъде ползван опит от успешни фирми и 
предприемачи от град Корк в Северна Ирландия.   

По проекта община Ардино е партньор на фондация „Клъстер информационни и комуникационни 
технологии”.   

http://novjivot.info/03/07/48945

