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Медиен мониторинг – обобщение
12.3.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:
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радиостанции

0
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 12.03.2013
Източник: в. Сега
Страница: 3
Брой думи: 537

Заглавие: България има два месеца да довърши новите оперативни програми
Подзаглавие: Министърът в оставка Томислав Дончев е оптимист за ОП "Наука и образование"
Автор: Таня Петрова
Текст: България има два месеца да довърши подготовката на новите оперативни програми.
Проектите трябва да са приети до края на май от новото правителство, а до края на годината
страната трябва да предаде документите в окончателен вариант. "Не бива да се губи време, но
съм оптимист, че е възможно едновременно да се разработят новите оперативни програми и да
няма изоставане в усвояването на средствата за настоящия програмен период." Това обяви
министърът в оставка за еврофондовете Томислав Дончев, който се отчете за постигнатото
през последните 3 г.
"Има оперативни програми, по които работата е напреднала, като "Транспорт", "Регионално
развитие", "Човешки ресурси". По други обаче ще трябва да се вземат политически решения",
коментира Дончев. Според него е малко вероятно политическата криза да попречи на новата
ОП "Наука и образование", която започна да се подготвя със закъснение, но се приема от
Еврокомисията. "Тук обаче ще трябва внимателно да се прецени кои дейности от коя
оперативна програма да се финансират - дали иновациите да са при науката, или в програма
"Конкурентоспособност", каквато е моята позиция. Трябва да се внимава да няма дублиране
и между образование и ОП "Човешки ресурси", допълни Дончев. Според него в областта на
регионалното развитие трябва да се задели отделен целеви ресурс за Северозападна
България, за да има реален шанс най-бедният регион в страната да се възползва от
европейските средства. Tr5fc
Въпреки политическата криза е реалистично България да постигне 65% усвояване на
средствата до края на годината при достигнати в момента 37%, най-големите плащания
предстоят през лятото, смята Томислав Дончев. Тази година страната ни трябва да усвои
ударно близо 2.8 млрд. лв. по оперативните програми и други 959 млн. по програмата за
развитие на селските райони и рибарството, за да не загуби средства. Според Дончев се прави
максималното да няма забавяне и спиране на изпълнението на проектите заради
политическата несигурност около предстоящите избори. "Системата е на автопилот и може да
продължи така, но само няколко месеца. България трябва да се постарае да изпрати и
максимално бързо сертифицираните разходи през 2013 г., за да получи парите обратно до края
на календарната година и да не стане заложник на дефицита в бюджета на ЕС", допълни още
министърът в оставка. В отделните сектори, особено в транспорта, има проектна готовност и е
реалистично през 2014 г. вече да се усвояват пари от бюджета за новия програмен период за
2014 - 2020 г. паралелно с приключването на проектите от предходния програмен период, по
който парите могат да се усвояват до 2015 г. "Застъпването на двата периода може да подобри
сериозно макроикономическите показатели на страната", бе категоричен Томислав Дончев.
ВЛИЯНИЕ
Натискът за навременно усвояване на средствата трябва да е постоянен, коментира Томислав
Дончев. Според него решението на президента Росен Плевнелиев ресорният министър за
еврофондовете в служебния кабинет да е и вицепремиер е добро, защото ще съкрати
сроковете за прокарване на евентуални решения. На въпрос предлагана ли му е позиция в
бъдещ кабинет Дончев коментира, че участието в политиката не е самоцел, но има сили за
политика, ако е в правилния отбор. Според него работата по оперативните програми на
кабинета "Борисов" е била много добра. Като недостатък Дончев посочи липсата на механизъм
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Резюме: България има два месеца да довърши подготовката на новите оперативни програми.
Проектите трябва да са приети до края на май от новото правителство, а до края на годината
страната трябва да предаде документите в окончателен вариант. "Не бива да се губи време, но
съм оптимист, че е възможно едновременно да се разработят новите оперативни програми и да
няма изоставане в усвояването на средствата за настоящия програмен период." Това обяви
министърът в оставка за еврофондовете Томислав Дончев, който се отчете за постигнатото
през последните 3 г.
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за компенсиране на наложени финансови корекции върху общини с ниски бюджети и други
бенефициенти и необходимостта от повече електронни услуги в областта на обществените
поръчки.
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Дата: 12.03.2013
Източник: в. Стандарт
Страница: 9
Брой думи: 212
Резюме: Парите, които Брюксел трябва да възстанови на страната ни по разплатени
европроекти, трябва да се поискат със спешна заявка. Тя трябва да бъде подадена най-късно
до края на лятото. Това каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев. Само така ще
сме сигурни, че ще получим навреме сумите, обясни той. Плащанията са нужни, за да се
осигурят "живи пари" за инвестиции, обясни Дончев. Според него най-голям риск за загуба на
средства има при проектите, които се финансират по оперативните програми "Околна среда" и
"Конкурентоспособност". Затова най-здраво до края на годината трябва да се работи именно в
тези две области.
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Заглавие: Спешна заявка за парите от Брюксел
Подзаглавие: Сумите ще се забавят, ако ги поискаме след края на лятото
Автор: Наталия Малчева
Текст: Парите, които Брюксел трябва да възстанови на страната ни по разплатени
европроекти, трябва да се поискат със спешна заявка. Тя трябва да бъде подадена най-късно
до края на лятото. Това каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев. Само така ще
сме сигурни, че ще получим навреме сумите, обясни той. Плащанията са нужни, за да се
осигурят "живи пари" за инвестиции, обясни Дончев. Според него най-голям риск за загуба на
средства има при проектите, които се финансират по оперативните програми "Околна среда" и
"Конкурентоспособност". Затова най-здраво до края на годината трябва да се работи именно
в тези две области. Нужни са повече усилия в проблемните области, за да няма проблеми по
тези европроекти, обясни Дончев. Той писа "Много добър" 5 на работата си в министерството.
Оценяването с шестица означава, че няма накъде повече да се стремиш, обясни критериите си
Дончев. Наследникът ми още около 20 март ще трябва да води следващите технически
преговори с Европейската комисия, обясни Дончев. Неговата задача ще е да изчисти обхвата
на оперативните програми, предвид новата схема за наука, както и да потърси вариант за
финансиране на проекти в селата от големите общини, обясни министърът в оставка. Според
него е напълно възможно в края на годината да бъде постигната поставената от кабинета
"Борисов" цел за усвояване на 65% от евросредствата.
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Дата: 12.03.2013
Източник: в. Труд
Страница: 10
Брой думи: 136
Резюме: Риск от загуба на европари през 2013 г. има по програмите за околна среда и за
бизнеса. Това стана ясно от думите на министъра по управление на еврофондовете в оставка
Томислав Дончев. "По програмите "Околна среда" и "Конкурентоспособност" има още здраво да
се работи до края на годината", коментира Дончев в последния си брифинг като министър в
кабинета "Борисов". За да не бъдат загубени средства по "Околна среда", трябва да бъдат
усвоени над 635,7 млн. лв., а по "Конкурентоспособност" - 245,72 млн. лв.
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Заглавие: Имало риск за европари
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Риск от загуба на европари през 2013 г. има по програмите за околна среда и за бизнеса.
Това стана ясно от думите на министъра по управление на еврофондовете в оставка Томислав
Дончев. "По програмите "Околна среда" и "Конкурентоспособност" има още здраво да се
работи до края на годината", коментира Дончев в последния си брифинг като министър в
кабинета "Борисов". За да не бъдат загубени средства по "Околна среда", трябва да бъдат
усвоени над 635,7 млн. лв., а по "Конкурентоспособност" - 245,72 млн. лв. Сред задачите на
наследника му е изчистване на спорни въпроси около бъдещите програми за наука, човешки
ресурси и за бизнеса. Ще трябва да се определят и общините, които ще вземат пари от
аграрната програма. Още в първите дни новият министър ще трябва да води преговори с ЕК за
следващия програмен период 2014-2020 г.
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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: 11.03.2013
Източник: www.mediapool.bg
Връзка:
http://www.mediapool.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%D0
%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82news203875.html
Брой думи: 852

Заглавие: Европейските фондове превключиха на автопилот
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Служебният ресорен вицепремиер трябва да влезе с летящ старт в преговорите с ЕС
“В момента съм превключил системата на европейските фондове на автопилот и може да
издържи няколко месеца в очакване на пилота, който да включи на правилния курс”. Това заяви
за довиждане министърът по еврофондовете в оставка Томислав Дончев с уточнението, че
влага положителен смисъл. Той си постави оценка “много добър” за свършеното през
последните три години от него и екипа му.
Вицепремиерът по еврофондовете в служебния кабинет трябва да влезе с летящ старт в
преговорите с Европейския съюз по бъдещия договор за партньорство, стана ясно още от
думите на Дончев. За 15 март е била насрочена среща по техническите преговори с
представители на Еврокомисията за какви политики ще се харчат договорените вече 14.5 млрд.
евро през 2014-2020 г. Най-вероятно тя ще бъде отложена за 20 март, каза Дончев.
Тази годината е ключова за европейските фондове. Причината е, че от една страна приключва
настоящият програмен период, а от друга се договоря новият договор за партньорство с ЕС и
бъдещите оперативни програми. Правителството на ГЕРБ вече договори рамката от около 7
млрд. евро от структурните и кохезионния фонд и още 7.5 млрд. евро за фермери и селската
програма.
На практика служебното правителство ще трябва да защитава българските интереси за какви
политики да се похарчат тези пари. Планира се до средата на годината да е готов
предварителният вариант на договора за партньорство и оперативните програми, а до края на
годината те да бъдат внесени в Брюксел за одобрение, каза Томислав Дончев. Според него ако
това се случи, още от средата на 2014 г. ще може да започнем да усвояваме парите по новия
програмен период.
С доза благородна завист Дончев отбеляза, че на един вицепремиер по еврофондовете
“определено ще му е по-лесно и ще има по-висок комфорт на работа”. Президентът Росен
Плевнелиев вече обяви, че третият вицепремиер ще е за еврофондовете, “за да има силата и
възможността не просто да се обяснява и координира, а да управлява и да изисква”.
Перманентен политически натиск
За да се довършат големите инфраструктурни проекти, започнати от правителството на ГЕРБ,
ще е необходим “перманентен политически натиск”, смята Дончев. Причината според него е, че
ако обичайните процедури за съгласуване на един проект между отделните министерства –
като отчуждения, преминаване на подземна инфраструктура, изместване на електропроводи и
т.н. за година, то при еврофондовете са нужни “необичайни срокове”, които отнемат три
месеца.
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Резюме: Служебният ресорен вицепремиер трябва да влезе с летящ старт в преговорите с ЕС
“В момента съм превключил системата на европейските фондове на автопилот и може да
издържи няколко месеца в очакване на пилота, който да включи на правилния курс”. Това заяви
за довиждане министърът по еврофондовете в оставка Томислав Дончев с уточнението, че
влага положителен смисъл. Той си постави оценка “много добър” за свършеното през
последните три години от него и екипа му.
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Само с такива темпове на работа ще може да се постигне поставената цел от 65% усвояване
на европейските пари в края на годината, смята министърът в оставка Дончев. Към 4 март
нивото му е 36.1%, по данни на информационната система за еврофондовете ИСУН.
Томислав Дончев не смята, че е възможно следващите управляващи да променят
приоритетите, които бяха маркирани от ГЕРБ при началото на преговорите с ЕК за следващия
програмен период 2014-2020 г. По оперативна програма “Транспорт” това е довършването на
магистрала “Струма” през Кресненското дефиле и магистрала “Хемус”. По отношение на тази
програма “няма особена свобода за маневри” от следващите правителства, защото могат да се
финансират проекти, които са част от европейските пътни коридори т.нар. TEN-T мрежа, смята
Дончев.
Правителството на ГЕРБ обаче загърби жп проектите за сметка на пътните магистрали, а за
Еврокомисията първи приоритет е железопътният пред шосейния транспорт като поекологичен.
Според Дончев не може да се стигне и до промяна при водните проекти, защото “Брюксел не би
го допуснал”. След тройната коалиция, която договори водни проекти на висока стойност за
малките населени места, кабинетът на ГЕРБ промени тотално правилата на програмата като
премина от конкурентен подбор на пряко договаряне. Около десетина договора с общини бяха
прекратени, а на други стойността беше редуцирана. С цел да се подсигури необратимостта на
процеса преди две седмици правителството в оставка взе решение с пари от бюджета да се
поеме до 10% от наддоговорените по програма “Околна среда”.
В търсене на демаркационната линия
Все още обаче не са ясни разделителните линии между отделни програми, каза Дончев. Няма
яснота за границата между програмите “Региони в растеж” и за селските райони, защото
отворен стои въпросът за финансирането на селските територии в големите градове. В
момента те не получават пари по нито една програма.
Прекалено много са неяснотите между “Конкурентоспособност”, “Човешки ресурси” и новата
“Наука и иновации”. Проблем е по коя програма да се финансират иновациите. Според
Томислав Дончев това трябва да стане по “Конкурентоспособност” на пазарен принцип.
Отворен остава въпросът и с т.нар. интегрирани териториални инвестиции, които ГЕРБ
планираше да приложи за най-бедния регион в ЕС – Северозападния.
Бързо разплащане по европроектите
Другото голяма предизвикателство за бъдещия служебен вицепремиер ще бъде бързото
разплащане по европейските програми. Заради дупката в евробюджета през последните години
е необходимо България максимално рано да отправи исканията си за възстановяване на
направените разходи, посочи Дончев. По думите му това трябва да се случи през пролетта,
лятото до ранната есен, за да може средствата да бъдат върнати на страната ни в края на
годината.
Според Дончев не трябва да се допуска забавяне на темпото, защото “България отчаяно се
нуждае от инвестициите” от европейските фондове. В момента те са моторът на българската
икономика и трябва да се възползваме от комулативния ефект от приключването на един
програмен период и започването на новия, каза Дончев.
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Брой думи: 250
Резюме: Въпреки че българският бизнес трудно стига до европейските пари за иновации,
икономическото министерство е обявило конкурс за експерти, които да оценяват проектите за
нововъведения. Това става ясно от обява на управляващия орган по програма
“Конкурентоспособност“, към която е и мярката за иновации.
Заглавие: Държавата търси кой да оценява проектите за иновации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Въпреки че българският бизнес трудно стига до европейските пари за иновации,
икономическото министерство е обявило конкурс за експерти, които да оценяват проектите за
нововъведения. Това става ясно от обява на управляващия орган по програма
“Конкурентоспособност“, към която е и мярката за иновации. От нея не става ясно точно колко
души са нужни, но е уточнено, че идеята е да бъде допълнен сегашният оредял списък с
експерти. Логично кандидатите не бива да са служители на държавната администрация или пък
да работят за някоя от структурите, които се занимават пряко с програмата. Ограничението
обаче отпада, ако вече е минала една година или повече от прекратяването на договора с тях.
От експертите, които ще оценяват проектите, се изисква висше образование в сферата на
природни и технически науки, математика и информатика, здравеопазване и спорт, аграрни
науки, социални, стопански или правни науки и др.
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Мярката за иновации по програма "Конкурентоспособност" е една от най-затлачените като
изпълнение. Към края на януари от нея са били усвоени под 4% от общия бюджет от над 482
млн. лв. Затова ведомството на Делян Добрев обмисля в края на този или в началото на
следващия програмен период парите за иновации да се отпускат по нова схема. Идеята е да се
въведат т.нар. ваучери, които ще се отпускат на фирми чрез конкурс, а след това самите
дружества ще могат да си поръчват нововъведение в зависимост от нуждите си. Все още не е
ясна стойността на ваучерите, но най-вероятно тяхната сума ще зависи от това дали
компанията е малка, средна или голяма.
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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 избор на подизпълнители от
бенефициентите по европроекти
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.
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.
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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Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=649801
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Резюме: Бургас. Определено бургаският бизнес има нужда и иска да се учи, особено по
оперативните програми и възможностите, които предлага Европа за финансиране. Това каза за
Радио „Фокус” - Бургас Петя Бакалова от Бизнес инкубатор – Бургас, който заедно с общината
организират инициативата „Седмица на европейските възможности”.
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Заглавие: Петя Бакалова: Бургаският бизнес има нужда и иска да се учи, особено по
оперативните програми
Подзаглавие:
Автор: Виолета Димова
Текст: Бургас. Определено бургаският бизнес има нужда и иска да се учи, особено по
оперативните програми и възможностите, които предлага Европа за финансиране. Това каза за
Радио „Фокус” - Бургас Петя Бакалова от Бизнес инкубатор – Бургас, който заедно с общината
организират инициативата „Седмица на европейските възможности”. Желаещите да участват в
семинара се оказаха страшно много, добри се е наложило заемането на по-голяма зала.
„Определено бургаският бизнес има нужда и иска да се учи, особено по оперативните програми
и възможностите, които предлага Европа за финансиране. Интересът наистина е голям,” отчете
Бакалова. Има и много физически лица, т.е. предприемачи, които смятат да се занимават с
това. „Инициативата е насочена към цялостния процес от идеята и актуалните отворени схеми
за кандидатстване до реализирането и успешното отчитане на проекта. Всеки ден е с различна
тема, разделен на две сесии и е изцяло практически насочен. Днес ще се представят
възможностите и отворените схеми за финансиране, а във втората част сме поканили банки. За
утре е предвидено основните стъпки при изготвянето на проектните предложения като идеята е
да се работи по апликационната форма т.е. нашите участници да могат да видят как на
практика, когато започнат да работят по проект, могат да попълнят апликационната форма. За
отчитането в четвъртия ден сме предвидели да ни гостуват от ОП „Конкурентоспособност”,
Милена Диомова, така и от Агенцията по заетостта, който да дадат конкретни и точни съвети на
хората, които вече отчитат проекти по тези мерки и какво трябва да правят за да не сбъркат и
да са по-добри”, обясни експертът. Сесиите са от 13 до 17.00 часа в зала „Георги Баев” на
Културен център „Морско казино”. В семинарите се включват експерти в писането и отчитането
на европроекти от община Бургас.
Бизнес инкубатор в Бургас има от средата на миналата година. „Основната цел е да създадем
благоприятни условия за работа на бизнеса и да подпомогнем бизнес-предприемачите да
преодолеят пречките и трудностите, които стоят пред тях. Осъществяват се обучения и
консултации. Очакваме да стартираме и нашия сайт, където ще предлагаме и виртуални
обучения и консултации. Очакваме скоро да завърши реставрацията на нашата сграда, където
ще предлагаме и офис помещения под наем като тези всички услуги са на преференциални
цени. Всеки един момент сме готови да получим и предложения как да оптимизираме нашата
работа”, допълни Бакалова.
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Заглавие: Министърът в оставка Томислав Дончев изрази надежда изборите дане окажат
негативно въздействие върху изпълнението наевропроектите
Подзаглавие:
Автор: /Генка Иванова, БТА/
Текст: Искрено се надявам изборите да нямат негативно влияние върху текущото изпълнение
на европроектите, каза министърът по управление на средствата от ЕС в оставка Томислав
Дончев на пресконференция днес. В отговор на журналистически въпрос той отбеляза, че в
момента системата е на автопилот, без драматични нюанси, и тя би могла да следва курса
известно време, вероятно месеци.
Има ресурс в оперативните програми "Транспорт" и "Околна среда", а и в "Техническа помощ",
каза още министърът. Той отбеляза, че има достатъчен запас от готови проекти и в
българските общини по отношение на следващите инвестиции в сектор "Води".
В отговор на въпрос министърът заяви, че оперативна програма "Наука и образование" е взета
с национално решение и от ЕК са приели това решение. Не считам, че политическата ситуация
генерира риск по отношение на този нов финансов инструмент, но има още доста работа по
отграничаването на инвестициите, които трябва да бъдат финансирани от тази програма, каза
Дончев. Според него работа има и по изваждането на такива от бъдещите програми
"Конкурентоспособност"
и
"Развитие
на
човешките
ресурси".
Те
финансират
взаимодопълващии се сфери и има изключително сериозни въпроси, на които трябва да
отговорят политиците, а не експертите, смята Дончев. Като пример той посочи въпроса за
финансирането на програмата "Учене през целия живот" /"Наука и образование" или "Развитие
на човешките ресурси"/ и програмата "Иновации" /"Наука и образование" или
"Конкурентоспособност"/. Финансирането обаче трябва да бъде съчетано с реформи,
категоричен е министърът.
Попитан за ангажимента му в края на годината изпълнението на оперативните програми да е 65
на сто, министърът отбеляза, че това е реалистична цел. Най-големият обем плащания трябва
да се случат в средата на годината и ако няма недомислени експерименти със системата това
би следвало да се случи, коментира министърът. Той отбеляза обаче, че е нужно да се дава
скорост на процесите, защото в противен случай те ще се проточат. Ако нещо може да се случи
по-бързо, то трябва да се случи по-бързо, добави Дончев.
Министърът в оставка смята, че няма риск нещата да се променят при следващото
правителство, особено в сектора на пътното строителство. Всяка от инвестициите е одобрена,
а всяка бъдеща инвестиция в тази област е обект на детайлно съгласуване с Брюксел.
България ползва добре средствата, предназначени за социално включване на лицата в
неравностойно положение, каза министър Дончев в отговор на въпрос. Според него не е реално
обаче да се мисли, че с тези средства могат да бъдат покрити всички нужди.
Дори при пълното усвояване на всички средства, ще бъдат покрити само 10 процента от
нуждите, коментира министърът. Попитан какво ще прави след напускане на министерския
пост, Томислав Дончев каза, че вече е получил няколко предложения за работа, от които на
този етап няма да се възползва. На въпрос дали ще приеме министерски пост в друго
правителство Дончев отговори, че участието във властта за него не е самоцел. "Ако е с
правилния отбор, ако е в правилния момент и ако имам възможност да преследвам цел, в която
вярвам и имам сили за това - да.", заяви министърът в оставка.
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Резюме: Искрено се надявам изборите да нямат негативно влияние върху текущото
изпълнение на европроектите, каза министърът по управление на средствата от ЕС в оставка
Томислав Дончев на пресконференция днес. В отговор на журналистически въпрос той
отбеляза, че в момента системата е на автопилот, без драматични нюанси, и тя би могла да
следва курса известно време, вероятно месеци.
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Дата: 11.03.2013
Източник: www.burgas24.bg
Връзка: http://news.burgas24.bg/420865.html
Брой думи: 342
Резюме: Определено бургаският бизнес има нужда и иска да се учи, особено по оперативните
програми и възможностите, които предлага Европа за финансиране. Това каза Петя Бакалова
от Бизнес инкубатор - Бургас, който заедно с общината организират инициативата "Седмица на
европейските възможности". Желаещите да участват в семинара се оказаха страшно много,
добри се е наложило заемането на по-голяма зала.
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Заглавие: Петя Бакалова: Бургаският бизнес иска да се учи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Определено бургаският бизнес има нужда и иска да се учи, особено по оперативните
програми и възможностите, които предлага Европа за финансиране. Това каза Петя Бакалова
от Бизнес инкубатор - Бургас, който заедно с общината организират инициативата "Седмица на
европейските възможности". Желаещите да участват в семинара се оказаха страшно много,
добри се е наложило заемането на по-голяма зала.
Има и много физически лица, т.е. предприемачи, които смятат да се занимават с това.
"Инициативата е насочена към цялостния процес от идеята и актуалните отворени схеми за
кандидатстване до реализирането и успешното отчитане на проекта. Всеки ден е с различна
тема, разделен на две сесии и е изцяло практически насочен. Днес ще се представят
възможностите и отворените схеми за финансиране, а във втората част сме поканили банки. За
утре е предвидено основните стъпки при изготвянето на проектните предложения като идеята е
да се работи по апликационната форма т.е. нашите участници да могат да видят как на
практика, когато започнат да работят по проект, могат да попълнят апликационната форма. За
отчитането в четвъртия ден сме предвидели да ни гостуват от ОП "Конкурентоспособност",
Милена Диомова, така и от Агенцията по заетостта, който да дадат конкретни и точни съвети на
хората, които вече отчитат проекти по тези мерки и какво трябва да правят за да не сбъркат и
да са по-добри", обясни експертът.
Сесиите са от 13 до 17.00 часа в зала "Георги Баев" на Културен център "Морско казино". В
семинарите се включват експерти в писането и отчитането на европроекти от община Бургас.
Бизнес инкубатор в Бургас има от средата на миналата година. "Основната цел е да създадем
благоприятни условия за работа на бизнеса и да подпомогнем бизнес-предприемачите да
преодолеят пречките и трудностите, които стоят пред тях. Осъществяват се обучения и
консултации. Очакваме да стартираме и нашия сайт, където ще предлагаме и виртуални
обучения и консултации. Очакваме скоро да завърши реставрацията на нашата сграда, където
ще предлагаме и офис помещения под наем като тези всички услуги са на преференциални
цени. Всеки един момент сме готови да получим и предложения как да оптимизираме нашата
работа", допълни Бакалова.
Източник: Радио "Фокус"
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Дата: 11.03.2013
Източник: www.economynews.bg
Връзка:
http://www.economynews.bg/19-%D0%BC%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D0%B2%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5news42687.html
Брой думи: 135
Резюме: ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстеритe,
съобщи икономическото министерство.Същевременно от 11-13 март т.г. ще се проведат
информационни дни в градовете София, Стара Загора и Варна. Там 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”.
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Заглавие: 19 млн.лв. за развитие на клъстерите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстеритe,
съобщи икономическото министерство.Същевременно от 11-13 март т.г. ще се проведат
информационни дни в градовете София, Стара Загора и Варна. Там 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”. 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 ЕС чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
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Дата: 11.03.2013
Източник: www.b2bnews.bg
Връзка:
http://b2bnews.bg/index.php/uo-na-op-konkurentosposobnost-kani-npo-v-komiteta-zanabliudenie-po-programatach-773305.html
Брой думи: 245
Резюме: Заявления се приемат до 28 март 2013 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват
в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Конкурентоспособност".
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Заглавие: УО на ОП "Конкурентоспособност" кани НПО в комитета за наблюдение по
програматач
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Заявления се приемат до 28 март 2013 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да
участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Конкурентоспособност".
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за
осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области
(хоризонтални въпроси):
1. устойчиво развитие - предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване
на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности - защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол,
възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция - защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност".
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии,
описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени
организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", посочени и в поканата
за участие.
Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес:
гр. София, 1052, ул. „Славянска" № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
на вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност" и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност"
- г-н Кирил Гератлиев.
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Заглавие: Четири инвеститора получиха сертификати клас "А"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектите на компаниите са на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият 418 нови
работни места.
Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд. евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при
връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени
от декември 2012-а до февруари 2013 г.
Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият 418 нови работни места.
"Тракия глас България" ЕАД-Търговище получи от министър Добрев документа за първия си
приоритетен инвестиционен проект "Производство на стъкло и стъклени изделия – нови
инвестиции". Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови работни места и вече е в
етап на реализация.
На "Монрол България" ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас "А" за проекта
"Лаборатория за производство на радиофармацевтици" в столичния кв. Люлин. Центърът ще
диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн. лв. и планира 10 нови
висококвалифицирани работни места.
Шуменското АД "Фаджо" получи сертификат за инвестиция клас "А" за проекта си "Завод за
трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво". Стойността на мощността за
алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места.
Четвъртата
отличена
фирма
е
"Център
за
нанотехнологии"
ООД-София
за
научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за
инвестиция клас "Б" за проекта "Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни
решения" на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.
Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата –
1 клас "А" и клас "Б", отчитат от Министерство на икономиката. Те са на обща стойност близо 10
млн.лв. и предвиждат около 300 нови работни места във високотехнологични производства и
научноизследователска и развойна дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени
10 сертификата - 8 клас "А", 1 клас "Б", както и първият сертификат за приоритетен
инвестиционен проект. Общият размер на инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните
работни места са 1350. През 2011 г. са издадени 4 сертификата за клас "А" за общо 92 млн. лв.
и 350 нови работни места.
През последните месеци променихме Закона за насърчаване на инвестициите, за да
стимулираме още повече този процес, и то предимно в сектори с висока добавена стойност,
припомни министър Добрев. Въведе се нов критерий за сертифицирането, свързан с броя
новоразкрити работни места. Освен това частично ще бъдат възстановявани направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новите работни места за период от 24
месеца. Факт е и децентрализацията в процеса на сертифициране - кметовете ще могат да
издават общински сертификат за инвестиция клас "В" и ще прилагат насърчителни мерки от
своята компетентност, каза още Добрев. Той подчерта, че по данни на Евростат България
заема седмо място по ръст на БВП в ЕС за последното тримесечие на 2012 г. Макар и със
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Резюме: Проектите на компаниите са на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият 418 нови
работни места.
Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по
предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като
имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро
по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2
млрд. евро.
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скромен ръст от 0.8%, ние сме сред страните, които стоят добре в кризата на фона на
продължаващата рецесия в общността.
По думите на министър Добрев както външните, така и вътрешните инвестиции са важни за
икономическия растеж. МИЕТ стимулира активно този процес със средства по ОП
"Конкурентоспособност". През миналата година за шест месеца са сключени договори на
стойност 800 млн. лева по оперативната програма. Тези средства подпомагат българските
фирми и по този начин насърчават растежа, каза министърът.
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Брой думи: 252
Резюме: Заявления се приемат до 28 март 2013 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват
в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Конкурентоспособност".
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Заглавие: УО на ОП "Конкурентоспособност" кани НПО в комитета за наблюдение по
програматач
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Заявления се приемат до 28 март 2013 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да
участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Конкурентоспособност".
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за
осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области
(хоризонтални въпроси):
1. устойчиво развитие - предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване
на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности - защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол,
възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция - защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност".
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии,
описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени
организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", посочени и в поканата
за участие.
Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес:
гр. София, 1052, ул. „Славянска" № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
на вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност" и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност"
- г-н Кирил Гератлиев.
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