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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
Дата: 21.03.2013
Източник: БНТ
Предаване: Денят започва
Място на материала:
Продължителност в мин.: 2
Брой думи: 291
Резюме: Тема: Платен репортаж на Прокредит Банк
Водещ: ПроКредит Банк отпуска бизнес кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика” по
линията на съвместната инициатива на МИЕТ и ЕБВР. „Енергийна ефективност и зелена
икономика” е първата по рода си програма, която дава възможност на фирмите да получат
както безвъзмездна помощ, така и заемно финансиране. ПроКредит Банк организира поредица
от информационни срещи за разясняване условията за кредитиране, предназначени за
представителите на малкия и средния бизнес, които се стремят към по-високо качество и пониски разходи за производство.
Ивайло Вълев: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” се отличава с
атрактивни параметри. По нея са предвидени 150 млн. евро кредитен ресурс и още 150 млн.
евро безвъзмездна помощ по ОП Конкурентоспособност. Със средствата от безвъзмездната
помощ клиентите на ПроКредит Банк могат да погасяват техните кредити предсрочно, без да
дължат такса.
Репортер: Ползите за фирмите?
Ивайло Вълев: Програмата основно е насочена към подобряване енергийната ефективност на
предприятията посредством въвеждане на нови и модерни машини, сградни подобрения, както
въвеждане на възобновяема енергия за нуждите на предприятията.

Водещ: ПроКредит Банк отпуска бизнес кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика”
по линията на съвместната инициатива на МИЕТ и ЕБВР. „Енергийна ефективност и зелена
икономика” е първата по рода си програма, която дава възможност на фирмите да получат
както безвъзмездна помощ, така и заемно финансиране. ПроКредит Банк организира поредица
от информационни срещи за разясняване условията за кредитиране, предназначени за
представителите на малкия и средния бизнес, които се стремят към по-високо качество и пониски разходи за производство.
Ивайло Вълев: Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” се отличава с
атрактивни параметри. По нея са предвидени 150 млн. евро кредитен ресурс и още 150 млн.
евро безвъзмездна помощ по ОП Конкурентоспособност. Със средствата от безвъзмездната
помощ клиентите на ПроКредит Банк могат да погасяват техните кредити предсроч но, без да
дължат такса.
Репортер: Ползите за фирмите?
Ивайло Вълев: Програмата основно е насочена към подобряване енергийната ефективност на
предприятията посредством въвеждане на нови и модерни машини, сградни подобрения, както
въвеждане на възобновяема енергия за нуждите на предприятията. Посредством тези
инвестиции предприятията постигат дългосрочни ползи по отношение намаляване разходите за
енергия, разходите за поддръжка, които в крайна сметка ги правят по-конкурентоспособни и поуспешни на пазара. ПроКредит Банк дава възможност на всеки бизнес да се развие, като тази
възможност е тук и сега.
Репортер: Какъв тип дейности се финансират?
Ивайло Вълев: Програмата допуска за дофинансиране всички малки и средни предприятия,
които са в допустими сектори. Допустимите сектори са почти всички икономически сектори с
много малки ограничения. Коректно е да посочим, че предприятия от селското стопанство и
строителството не са допустими бенефициенти.
ПроКредит Банк отпуска кредитите „Енергийна ефективнос т и зелена икономика” с
безвъзмездна помощ до 50%, като инвестициите водят до дългосрочно намаляване на
разходите за енергия. За повече информация, посетете най-близкия клон на ПроКредит Банк.
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Текст: Тема: Платен репортаж на Прокредит Банк
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Национални печатни медии
Дата: 22.03.2013
Източник: в. Стандарт
Страница: 10
Брой думи: 143
Резюме: Над 200 водещи компании от Азия посетиха серия бизнес събития, имащи за цел да
популяризират възможностите за бизнес в България. Събитията представляваха три кръгли
маси и една конференция, проведени в Сеул (6 и 7 март), Токио (12 март) и Хонконг (14 март).
Организатор на форумите е Българската агенция за инвестиции съвместно с популярната
бизнес медия "Файненшъл Таймс".
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Заглавие: България кани азиатски инвеститори
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Над 200 водещи компании от Азия посетиха серия бизнес събития, имащи за цел да
популяризират възможностите за бизнес в България. Събитията представляваха три кръгли
маси и една конференция, проведени в Сеул (6 и 7 март), Токио (12 март) и Хонконг (14 март).
Организатор на форумите е Българската агенция за инвестиции съвместно с популярната
бизнес медия "Файненшъл Таймс".
Финансирането е осигурено по ОП "Конкурентоспособност". Фокус на дискусиите бяха
приоритетните икономически сектори: аутсорсинг на бизнес процеси, транспортно оборудване и
машиностроене, информационни технологии и комуникации, логистика и транспорт,
електроника и електротехника, здравеопазване и медицински туризъм. Заедно с българския
екип предимствата на страната ни бяха презентирани както от родни предприемач и, така и от
чужденци, развиващи дейност у нас.
"България може да бъде изходна точка за азиатския бизнес в Европа", обобщава с коментара
си по време на събитията Хии-Су Ким - вицепрезидент, дивизия "Публична политика" в KT
Corporation.
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Регионални печатни медии
Дата: 21.03.2013
Източник: в. Ние, Видин
Страница: 5
Брой думи: 654

Заглавие: 140 млн. лв. са договорените евросредства в област Видин
Подзаглавие:
Автор:
Текст: От началото на програмния период (2007 г.) до 18 сревруари 2013 г. договорените
евросредства в област Видин възлизат на малко повече от 140 млн. лв. За сравнение, към 1
ноември 2012 г. спечелените европейски пари са били значително по-малко - 47 млн. лв. Броят
на договорите по седемте оперативни програми е 83.
Най-много договори са сключени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
(ОПРЧР) -46, като най-голям интерес има от страна на Общините и неправителствения сектор,
както и от няколко училища. 17 договора са сключени по ОП "Регионално развитие", която
финансира инфраструктурата. Има увеличение на броя на договорите по "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика", които вече са 9. Има отчетлив
интерес от страна на хората специално към схемата "Енергийна ефективност и зелена
икономика".
По Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) сключените договори са 8, като вече в процес
на изпълнение са двата най-големи. Единият е за изграждане на т.нар. "воден цикъл" на Видин,
като проектът е на стойност над 75 млн. лв., от които 71 млн. лв. е безвъзмездната помощ от
Програмата. Другият голям проект е за регионалното депо за отпадъци на стойност над 20 млн.
лв. И в двата случая основен бенефициент е Община Видин, но по проекта за депото участват
като партньори и останалите Общини в област Видин. Община Чупрене също има стартирал
проект по ОПОС - "Реинтродукцията на Балканската дива коза".
Подобен административен капацитет
По Оперативна Програма „Административен капацитет" (ОПАК) има увеличение на интереса
сред потенциалните бенефициенти. Първият проект по тази програма е бил на
Административен съд - Видин ("В услуга на обществото"), където възстановяването на
средствата е 100%. Все по-активни стават и общинските администрации.
Така Общините Видин, Белоградчик, Брегово, Димово и Чупрене ще повишават
квалификацията на служителите в администрациите си благодарение на спечелени проекти по
ОПАК. Проектите са на стойност до 90,000 лв., като целта е те да могат да бъдат изпълнени
при максимално облекчен и бърз режим за избор на изпълнител. Срокът, в който трябва да
бъдат реализирани дейностите по одобрените проектни предложения, е 12 месеца. От
началото на програмния период досега две общини от област Видин вече са се възползвали от
подкрепата на ОПАК - Кула и Видин. Община Кула изпълнява проект "Подобряване процеса на
прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община
Кула" на стойност 270 572 лв. Проектът на Община Видин - "Модерна и ефективна
администрация", също е в процес на изпълнение, като неговата стойност е 169137 лв.
Най-много европейски пари са влезли на територията на община Видин - над 121 млн. лв.
Около 90% от тях са по проекти, разработени и реализирани от общинската администрация.
Има създадени 28 проекта с 46 бенефициента. Община Белоградчик е първа след по-малките
видински общини с 9 проекта (последният сключен е по ОПАК) на обща стойност 5 млн. лв.
Община Кула е с 4 проекта, възлизащи на 1 млн. лева. Проектите на Община Чупрене са на
стойност 850 хил. лв. Община Ружинци е кандидатствала по един проект - за ремонта на
училището в Дреновец, на стойност 800 хил. лева. В Община Димово има голяма активност по
ОПРЧР, като проектите са на стойност над 668 хил. лв. Община Брегово има 3 договора на
стойност над половин млн. лева. Тази Община има висока активност и по други финансови
инструменти, както и по "Програмата за развитие на селските райони". Община Ново село има
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Резюме: От началото на програмния период (2007 г.) до 18 сревруари 2013 г. договорените
евросредства в област Видин възлизат на малко повече от 140 млн. лв. За сравнение, към 1
ноември 2012 г. спечелените европейски пари са били значително по-малко - 47 млн. лв. Броят
на договорите по седемте оперативни програми е 83.
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проекти на стойност над половин млн. лв. по Оперативните програми, по " Програмата за
развитие на селските райони" и други финансови инструменти Общината е привлякла над 10
млн. лева.
Трябва обаче да се отбележи, че държавата непрекъснато нарушава договорите с
бенефициентите (най-вече по ОП "Развитие на човешките ресурси") като забавя с месеци
възстановяването на средствата, принуждавайки работодателите да задлъжняват, за да могат
да бъдат точни с назначените по проектите хора. Така Общини и особено малките фирми са
поставени в крайно гадна ситуация - освен че те са притиснати от лошото икономическо
състояние в региона, трябва да поемат на свой гръб финансовите задължения на излъгалата ги
държава.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 21.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id= 13413021
Брой думи: 194
Резюме: България е докладвала в ОЛАФ 74 нередности за миналата година. Най-много са по
програмата “Регионално развитие“ - 35. На следващо място е “Околна среда“ с 13 и ОПАК с 11.
По 5 сигнала има за програмите “Конкурентоспособност“ и “Човешки ресурси“, два по
“Транспорт“, един по “Техническа помощ“. ...
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Заглавие: Най-много нередности са докладвани в ОЛАФ за “Регионално развитие“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е докладвала в ОЛАФ 74 нередности за миналата година. Най-много са по
програмата "Регионално развитие" - 35. На следващо място е "Околна среда" с 13 и ОПАК с 11.
По 5 сигнала има за програмите "Конкурентоспособност" и "Човешки ресурси", два по
"Транспорт", един по "Техническа помощ". Сигналите за нередности по земеделските програми,
които обичайно са най-много, още не са обобщени.
Това стана ясно вчера на заключителната конференция по проект "Повишаване на
ефективността в работата на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) в МВР". Именно АФКОС е точката в България,
през която минават всички проблеми, свързани с еврофондовете. Тя е партньорът на ОЛАФ структурата на ЕС, която разкрива измамите с евросредства и кара държавите членки да
възстановяват в евробюджета милиарди заради нередности.
По правило България е сред страните, които посочват като цяло най-много нередности.
Например Испания, която усвоява 14-15 млрд. евро годишно, което е в пъти повече от
България, е подала 25 пъти по-малко сигнала за нередности. Затова страната ни е давана от
ОЛАФ като добър пример в Евросъюза и като спазваща стриктно правилата за незабавно
сигнализиране при натъкване на измама или нарушение при усвояване на европарите.
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Заглавие: Инвестицията в България е инвестиция в Европа с дългосрочна перспектива
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бизнес форуми за промоция на инвестиционните предимства на България се проведоха
в Сеул, Токио и Хонконг.
България е изходна точка за успешен бизнес в Европа. Инвестицията в България е бизнес
решение с дългосрочна перспектива. Европейският пазар има огромно потребление, което е
основен стимул за азиатските инвеститори.
Тези и много други основни инвестиционни предимства на България бяха презентирани пред
представители на азиатския бизнес в рамките на серия бизнес събития в Сеул, Токио и
Хонконг.
Три кръгли маси - в Сеул (6 март), Токио (12 март) и Хонконг (14 март) и конференция в Сеул (7
март) бяха организирани съвместно от Българската агенция за инвестиции и световната бизнес
медия
"Файненшъл
таймс"
с
финансовата
подкрепа
на
ОП
"Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013".
Събитията предизвикаха огромен интерес сред потенциални и настоящи инвеститори, като
осигуриха директна комуникация с над 200 водещи компании от Азия.
Фокус на дискусиите бяха приоритетните икономически сектори: аутсорсинг на бизнес процеси
(BPO); транспортно оборудване и машиностроене; информационни технологии и комуникации
(ICT), логистика и транспорт; електроника и електротехника; здравеопазване и медицински
туризъм.
Участие в презентациите и дискусионните панели взеха бизнес лидери от България - Стефан
Стайков (Balkan Advisory Company), Мария Шишкова (управляващ партньор AIMS Human Capital
Bulgaria и председател на Български форум на бизнес лидерите), Зоя Паунова (маркетинг
директор на Astra Zeneca Bulgaria), Антон Дончев (член на борда на директорите в Litex Motors),
Валентин Георгиев (изпълнителен директор на Американската търговска камара), Николай
Бранков (изпълнителен директор на Sienit), д-р Стефан Стоев (партньор, "Plan Econ S&P"), г-н
Владимир Канев (генерален мендижър, "Dowell International"), г-н Николай Паскалев и г-н
Валери Андреев ("Национална компания Индустриални зони").
Сред ключовите лектори на събитията бяха и представители на азиатски компании, успешно
развиващи бизнес в България - John Kim (оперативен директор T1 Consortium SPC); Seung Keon
Kim (генерален директор, Корейска асоциация за информационни и телекомуникационни
технологии); Hee-Su Kim (вицепрезидент, дивизия "Публична политика" в KT Corporation);
Fuminori Sasaki (генерален секретар на Българо-японския икономически съвет), Kihachiro
Nishura (президент на "Aquafarm"), Nelson Wang (основател и управляващ директор на ACN
Worldwide), и др.
Лекторите представиха пред многобройна аудитория основните предимства, които превръщат
страната в привлекателна дестинация за чуждестранни инвестиции - развитието на
инфраструктурата във всеки аспект, географското разположение, квалификацията на работната
сила, защитата на интересите на инвеститорите посредством Закона за насърчаване на
инвестициите.
Сред коментарите на лекторите се откроиха някои от основните предимства на страната като
бизнес дестинация - "България може да бъде изходна точка за азиатския бизнес в Европа"
(Hee-Su Kim, вицепрезидент, дивизия "Публична политика" в KT Corporation), "Ниските данъци
са основна предпоставка за развитие на бизнес в страната" (Nelson Wang, основател и
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Резюме: Бизнес форуми за промоция на инвестиционните предимства на България се
проведоха в Сеул, Токио и Хонконг.
България е изходна точка за успешен бизнес в Европа. Инвестицията в България е бизнес
решение с дългосрочна перспектива. Европейският пазар има огромно потребление, което е
основен стимул за азиатските инвеститори.
Тези и много други основни инвестиционни предимства на България бяха презентирани пред
представители на азиатския бизнес в рамките на серия бизнес събития в Сеул, Токио и
Хонконг.
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управляващ директор на ACN Worldwide), "Разнообразната природа на България е основно
предимство за развитието на бизнес с възобновяеми енергийни източници" (Kihachiro Nishura,
президент на "Aquafarm"). Г-жа Мария Шишкова категорично обедини позицията на ключовите
лектори на инвестиционните форуми: "В България трябва да се инвестира. Мъдро. Именно
сега".
С бизнес форумите в Азия приключиха инвестиционните събития за промоция на България,
които се организират по проект "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" в рамките на проекта бяха организирани подобни събития в Европа в края на 2012 г. и в САЩ
през февруари 2013 г.
Основните цели на проведените кръгли маси и конференции са насочени към повишаване
информираността относно бизнес климата в страната, приоритетните икономически сектори,
подкрепата от страна на правителството и Българската агенция за инвестиции.
Заключението от проведените събития е, че България е изключително интересна бизнес
дестинация, която заслужава избора на всяка просперираща световна компания.
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Дата: 21.03.2013
Източник: www.ekipnews.com
Връзка:
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Заглавие: Вихър Георгиев: Пречка пред чуждите инвестиции е неефективната съдебна
система
Подзаглавие:
Автор: ИНТЕРВЮ НА НИКОЛАЙ ЛЕФЕДЖИЕВ
Текст: Не се наблюдава спад на икономиката в България, отчита се лек ръст. Предвид
несигурната политическа ситуация е нормално да има намаляване на инвестициите и свиване
на потреблението. Това каза в предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” преподавателят
от катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” Вихър Георгиев.
За да бъдат привлечени повече чуждестранни инвестиции в България, е необходимо да се
подобри работата на съдебната система, но не в измерението на преследване на
престъпниците, а съдебната система, която се занимава с имотни спорове, сделки между
търговци и т.н. Това са проблеми, които засягат ежедневната работа на бизнеса.
Г-н Георгиев, има ли опасност от спад в икономиката? Това е първият ми въпрос към Вас, тъй
като след като страната преживя тези масови протести и е в политическа криза, всеки си задава
този въпрос?
По-скоро не. Всички прогнози, които има до момента и вътрешни, на Министерство на
финансите, и на Народната банка, и на неправителствения сектор, на ЕК, на външните
наблюдатели и анализатори, по-скоро сочат, че ще има слаб ръст. Ще има обаче отражение в
икономиката. Всяка несигурност поражда намаляване на инвестициите и донякъде свиване на
потреблението. Поне засега има една слаба тенденция на лек ръст, която ако няма тежки
проблеми мисля, че ще се запази.
А бизнес климатът, според Вас, ще се запази ли?
Ако трябва да сме съвсем точни, от гледна точка на бизнеса, важните неща се случват в
момента. Те не са толкова свързани с чисто политически промени, защото ние сме в един
много активен период на разплащане по проекти по фондовете на ЕС. Има бизнес сектори,
които се развиват доста добре. Проблемите са за някои бизнес сектори, в някои посоки; в
строителството, в края на миналата година вече се забелязват и някои проблеми в
земеделието, на които също трябва да се обърне внимание, както и някои сектори в услугите.
Попитах Ви неслучайно, защото тези няколко месеца до изборите и малко след това няма да
има работещ парламент. Ако трябва да се коригират някои закони или да се приемат нови,
няма как това да се случи.
Точно така е, затова е много важно през този период да продължават да се изпълняват много
стриктно вече приетите закони, както и да не спира работата в министерствата по приемането
на нови наредби и правилници, които трябва да се приемат, за да могат да функционират някои
нови режими.
Премиерът Марин Райков категорично заяви, че служебното правителство няма да се поддаде
на популистки стъпки, под натиск, а ще се запази финансовата стабилност. Явно това ще е
макрорамката за следващите няколко месеца. Какъв е Вашият коментар?
Това, което най-вече трябва да прави това правителство, е да изпълнява вече приетия закон за
бюджета. Трябва, разбира се, да се внимава с всякакви призиви и идеи за национализация,
защото за чуждестранните инвеститори думата „национализация” звучи като думата „Коледа”
за пуйките. Трябва да се спазват и всички останали правила за финансова дисциплина.
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Резюме: Не се наблюдава спад на икономиката в България, отчита се лек ръст. Предвид
несигурната политическа ситуация е нормално да има намаляване на инвестициите и свив ане
на потреблението. Това каза в предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” преподавателят
от катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” Вихър Георгиев.
За да бъдат привлечени повече чуждестранни инвестиции в България, е необх одимо да се
подобри работата на съдебната система, но не в измерението на преследване на
престъпниците, а съдебната система, която се занимава с имотни спорове, сделки между
търговци и т.н. Това са проблеми, които засягат ежедневната работа на бизнеса.
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По време на тези протести доста се говори за национализация, искаха се неща, които
действително ние като член на ЕС не можем да изпълним. Защо все пак хората не могат да
разберат, че ако се стигне до нещо подобни, ние нямам никакъв шанс пред чуждите
инвестиции?
Първо, трябва да анализираме проблема, защо изобщо хората стигат до такова искане.
Проблемът може би е в недостатъчно ефективната система за наблюдение, в случая върху
електроразпределителните дружества. Оттам следва да си зададем въпроса какво трябва да
се направи, за да бъде ефективна тази система. Нека видим какво се случва вътре в нея,
доколкото знам има ангажимент от правителството да бъде направен такъв анализ.Нека видим
кои от държавните органи по веригата може би не са осъществявали ефективно своите
функции. На първо място, това са Комисията за защита на конкуренцията и ДКЕВР. Когато
видим какво и къде може да се прави по-ефективно, вече може да се адресират и тези
притеснения на хората, които са напълно основателни.
Споменахме темата за конкуренцията и монополите, а хората точно за това протестираха. Тези
високи сметки дойдоха може би от монополното положение на ЕРП-тата, но ние няма да се
вторачим само в тях. Бих искал да поговорим за това, че във всяка една държава, независимо
дали в Европа, или по света, има монополи, въпросът е в тяхната регулация. Къде се скъса
нишката в България?
Не трябва да забравяме това, че ние въвеждаме модерна регулация в някои сектори през
последните 10 години. Това е много малък срок. Става въпрос за много сложни системи, в
които има много играчи по веригата. Другата причина е лошата вътрешна комуникация между
играчите в сектора и понякога твърде едностранните действия от страна на държавата, които
не винаги са добре обмислени. Те могат да имат добри намерения, но действията и
резултатите не са добри.
Имате предвид тези призиви да се свали цената на тока, колкото се може повече.
Именно. Това може да породи някои проблеми, ако се направи просто така.
Това, че финансовите пазари оценяват добре обстановката в страната, не е ли добър сигнал за
чуждите инвестиции в България?
Ние успяхме да постреснем някои потенциални чужди инвеститори с някои искания на
протестиращите, не със самите протести. Това е важно да се каже. Протести има в цяла
Европа, това само по себе си не е нещо фатално и страшно. Абсолютно нормално е
гражданите да протестират и така трябва да бъде, когато не са доволни от нещо. Някои от
исканията бяха проблематични и със сигурност са накарали някои чуждестранни инвеститори
да се замислят. Има някои по-дългосрочни въпроси и проблеми, които ние трябва да решим, за
да бъдем по-привлекателни. Там трябва да се работи много последователно и целенасочено.
Може би най-големият проблем в тази насока е съдебната система, но не в онова измерение на
преследване на престъпниците, а съдебната система, която се занимава с имотни спорове,
сделки между търговци. В това измерение тя не се представя достатъчно добре.
Чуждестранните инвеститори виждат това и ограничават своето участие в България.
Ние казваме, че имаме ниски данъци и се чудим защо не идват чужди инвеститори, но те
смятат, че на първо място съдебната система трябва да проработи.
Точно така. И пак повтарям, че тук говорим за много практични неща, к оито засягат бизнеса в
ежедневната му работа.
Нека не забравяме, че ние не сме излезли от икономическата криза, защото и светът не е
излязъл от нея. В това отношение намалението на чуждестранните инвестиции има своето
логично обяснение.
Няма голяма изненада. В някои части на Европа това намаление е с близо 70%. Ние не можем
да правим някакво голямо изключение. Логично е да са много по-малко тези инвестиции.
Според Вас, кои сектори от българската икономика са най-примамливи за чуждите
инвеститори?
В краткосрочен план това са така наречените услуги за аутсорсинг, това могат да бъдат кол
центрове, различни центрове за финансови и счетоводни услуги и т.н. Друг сектор, който е
много интересен, но с по-ограничен потенциал, е електрониката. Там също имаме доста
възможности. Има и някои по-специфични сектори в производството, в машиностроенето, които
също имат добър шанс, и в някаква степен земеделието.
Нека сега се насочим към Вашата специалност. Докъде стигнахме в усвояването на
еврофондовете, тъй като завършваме този първи програмен период, след като ние влезнахме в
ЕС?
Аз не харесвам много думата „усвояване”, по-скоро предпочитам „използване”. Използването
на фондовете на ЕС има две измерения. Едното измерение е колко пари сме договорили и за
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колко от тях са подписани договори с бенефициентите. Другият въпрос е колко реално са
платени. По отношение на подписване на договори и проекти на някакъв етап, ние стоим доста
добре. Проблемът е с реално извършените плащания. Ние много бавно верифицираме и
сертифицираме плащания. Този процес върви бавно и там е малко по-притеснителна
ситуацията. Разплащането ще продължи и през следващите две години, след като приключи
този първи период. Тази година е критична и по отношение на приключване процеса на
договаряне, и по отношение на това един голям процент плащания да могат да преминат през
тази година.
Друга причина за притеснение, която отбелязват анализаторите, е, че в тази смяна на
политическата власт, ние трябва да планираме и следващия програмен период. Трябва така да
направим оперативните програми, че да имаме своите приоритети. Как мислите Вие, ще се
справим ли? Къде трябва да насочим своите цели?
Истината е, че този процес на програмиране върви и има работни групи. Те работят с различна
скорост, някои работят по-добре, други - не чак толкова. Имаме предизвикателства, които найвече са свързани с темата иновации, наука и образование. Ще има отделна оперативна
програма за образование и наука, освен това много от средствата по оперативна програма
„Конкурентоспособност” ще бъдат насочени за иновации. Там има доста въпроси, които
трябва да се разяснят.
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Заглавие: Вихър Георгиев: Пречка пред чуждите инвестиции е неефективната съдебна
система
Подзаглавие:
Автор: ИНТЕРВЮ НА НИКОЛАЙ ЛЕФЕДЖИЕВ
Текст: Не се наблюдава спад на икономиката в България, отчита се лек ръст. Предвид
несигурната политическа ситуация е нормално да има намаляване на инвестициите и свиване
на потреблението. Това каза в предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” преподавателят
от катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” Вихър Георгиев.
За да бъдат привлечени повече чуждестранни инвестиции в България, е необходимо да се
подобри работата на съдебната система, но не в измерението на преследване на
престъпниците, а съдебната система, която се занимава с имотни спорове, сделки между
търговци и т. н. Това са проблеми, които засягат ежедневната работа на бизнеса.
Г-н Георгиев, има ли опасност от спад в икономиката? Това е първият ми въпрос към Вас, тъй
като след като страната преживя тези масови протести и е в политическа криза, всеки си задава
този въпрос?
По-скоро не. Всички прогнози, които има до момента и вътрешни, на Министерство на
финансите, и на Народната банка, и на неправителствения сектор, на ЕК, на външните
наблюдатели и анализатори, по-скоро сочат, че ще има слаб ръст. Ще има обаче отражение в
икономиката. Всяка несигурност поражда намаляване на инвестициите и донякъде свиване на
потреблението. Поне засега има една слаба тенденция на лек ръст, която ак о няма тежки
проблеми мисля, че ще се запази.
А бизнес климатът, според Вас, ще се запази ли?
Ако трябва да сме съвсем точни, от гледна точка на бизнеса, важните неща се случват в
момента. Те не са толкова свързани с чисто политически промени, защото ние сме в един
много активен период на разплащане по проекти по фондовете на ЕС. Има бизнес сектори,
които се развиват доста добре. Проблемите са за някои бизнес сектори, в някои посоки; в
строителството, в края на миналата година вече се забелязват и някои проблеми в
земеделието, на които също трябва да се обърне внимание, както и някои сектори в услугите.
Попитах Ви неслучайно, защото тези няколко месеца до изборите и малко след това няма да
има работещ парламент. Ако трябва да се коригират някои закони или да се приемат нови,
няма как това да се случи.
Точно така е, затова е много важно през този период да продължават да се изпълняват много
стриктно вече приетите закони, както и да не спира работата в министерствата по приемането
на нови наредби и правилници, които трябва да се приемат, за да могат да функционират някои
нови режими.
Премиерът Марин Райков категорично заяви, че служебното правителство няма да се поддаде
на популистки стъпки, под натиск, а ще се запази финансовата стабилност. Явно това ще е
макрорамката за следващите няколко месеца. Какъв е Вашият коментар?
Това, което най-вече трябва да прави това правителство, е да изпълнява вече приетия закон за
бюджета. Трябва, разбира се, да се внимава с всякакви призиви и идеи за национализация,
защото за чуждестранните инвеститори думата „национализация” звучи като думата „Коледа”
за пуйките. Трябва да се спазват и всички останали правила за финансова дисциплина.
По време на тези протести доста се говори за национализация, искаха се неща, които
действително ние като член на ЕС не можем да изпълним. Защо все пак хората не могат да
разберат, че ако се стигне до нещо подобни, ние нямам никакъв шанс пред чуждите
инвестиции?
Първо, трябва да анализираме проблема, защо изобщо хората стигат до такова искане.
Проблемът може би е в недостатъчно ефективната система за наблюдение, в случая върху
електроразпределителните дружества. Оттам следва да си зададем въпроса какво трябва да
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Резюме: Не се наблюдава спад на икономиката в България, отчита се лек ръст. Предвид
несигурната политическа ситуация е нормално да има намаляване на инвестициите и свиване
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от катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” Вихър Георгиев.
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се направи, за да бъде ефективна тази система. Нека видим какво се случва вътре в н ея,
доколкото знам има ангажимент от правителството да бъде направен такъв анализ. Нека видим
кои от държавните органи по веригата може би не са осъществявали ефективно своите
функции. На първо място, това са Комисията за защита на конкуренцията и ДКЕВР. К огато
видим какво и къде може да се прави по-ефективно, вече може да се адресират и тези
притеснения на хората, които са напълно основателни.
Споменахме темата за конкуренцията и монополите, а хората точно за това протестираха. Тези
високи сметки дойдоха може би от монополното положение на ЕРП-тата, но ние няма да се
вторачим само в тях. Бих искал да поговорим за това, че във всяка една държава, независимо
дали в Европа, или по света, има монополи, въпросът е в тяхната регулация. Къде се скъса
нишката в България?
Не трябва да забравяме това, че ние въвеждаме модерна регулация в някои сектори през
последните 10 години. Това е много малък срок. Става въпрос за много сложни системи, в
които има много играчи по веригата. Другата причина е лошата вътрешна комуникация между
играчите в сектора и понякога твърде едностранните действия от страна на държавата, които
не винаги са добре обмислени. Те могат да имат добри намерения, но действията и
резултатите не са добри.
Имате предвид тези призиви да се свали цената на тока, колкото се може повече.
Именно. Това може да породи някои проблеми, ако се направи просто така.
Това, че финансовите пазари оценяват добре обстановката в страната, не е ли добър сигнал за
чуждите инвестиции в България?
Ние успяхме да постреснем някои потенциални чужди инвеститори с някои искания на
протестиращите, не със самите протести. Това е важно да се каже. Протести има в цяла
Европа, това само по себе си не е нещо фатално и страшно. Абсолютно нормално е
гражданите да протестират и така трябва да бъде, когато не са доволни от нещо. Някои от
исканията бяха проблематични и със сигурност са накарали някои чуждестранни инвеститори
да се замислят. Има някои по-дългосрочни въпроси и проблеми, които ние трябва да решим, за
да бъдем по-привлекателни. Там трябва да се работи много последователно и целенасочено.
Може би най-големият проблем в тази насока е съдебната система, но не в онова измерение на
преследване на престъпниците, а съдебната система, която се занимава с имотни спорове,
сделки между търговци. В това измерение тя не се представя достатъчно добре.
Чуждестранните инвеститори виждат това и ограничават своето участие в България.
Ние казваме, че имаме ниски данъци и се чудим защо не идват чужди инвеститори, но те
смятат, че на първо място съдебната система трябва да проработи.
Точно така. И пак повтарям, че тук говорим за много практични неща, които засягат бизнеса в
ежедневната му работа.
Нека не забравяме, че ние не сме излезли от икономическата криза, защото и светът не е
излязъл от нея. В това отношение намалението на чуждестранните инвестиции има своето
логично обяснение.
Няма голяма изненада. В някои части на Европа това намаление е с близо 70%. Ние не можем
да правим някакво голямо изключение. Логично е да са много по-малко тези инвестиции.
Според Вас, кои сектори от българската икономика са най-примамливи за чуждите
инвеститори?
В краткосрочен план това са така наречените услуги за аутсорсинг, това могат да бъдат кол
центрове, различни центрове за финансови и счетоводни услуги и т. н. Друг сектор, който е
много интересен, но с по-ограничен потенциал, е електрониката. Там също имаме доста
възможности. Има и някои по-специфични сектори в производството, в машиностроенето, които
също имат добър шанс, и в някаква степен земеделието.
Нека сега се насочим към Вашата специалност. Докъде стигнахме в усвояването на
еврофондовете, тъй като завършваме този първи програмен период, след като ние влезнахме в
ЕС?
Аз не харесвам много думата „усвояване”, по-скоро предпочитам „използване”. Използването
на фондовете на ЕС има две измерения. Едното измерение е колко пари сме договорили и за
колко от тях са подписани договори с бенефициентите. Другият въпрос е колко реално са
платени. По отношение на подписване на договори и проекти на някакъв етап, ние стоим доста
добре. Проблемът е с реално извършените плащания. Ние много бавно верифицираме и
сертифицираме плащания. Този процес върви бавно и там е малко по-притеснителна
ситуацията. Разплащането ще продължи и през следващите две години, след като приключи
този първи период. Тази година е критична и по отношение на приключване процеса на
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договаряне, и по отношение на това един голям процент плащания да могат да преминат през
тази година.
Друга причина за притеснение, която отбелязват анализаторите, е, че в тази смяна на
политическата власт, ние трябва да планираме и следващия програмен период. Трябва така да
направим оперативните програми, че да имаме своите приоритети. Как мислите Вие, ще се
справим ли? Къде трябва да насочим своите цели?
Истината е, че този процес на програмиране върви и има работни групи. Те работят с различна
скорост, някои работят по-добре, други - не чак толкова. Имаме предизвикателства, които найвече са свързани с темата иновации, наука и образование. Ще има отделна оперативна
програма за образование и наука, освен това много от средствата по оперативна програма
„Конкурентоспособност” ще бъдат насочени за иновации. Там има доста въпроси, които
трябва да се разяснят.
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Резюме: "Инвестирай в България" се организиран в рамките на проект, финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
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Заглавие: България ще търси инвеститори в хранителната индустрия и земеделието на
форум в Брюксел
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България ще търси потенциални инвеститори в машиностроенето, хранителната
индустрия и земеделието на форум в Брюксел. Това съобщи изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов, цитиран от БТА. Други сектори, които
страната ни ще представи пред инвеститорите, са електрониката, химическата промишленост,
логистиката, ИТ, аутсорсинг и медицински туризъм.
Това е деветият - последен форум "Инвестирай в България", организиран в рамките на проект
на агенцията за популяризиране на България като инвестиционна дестинация, финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност". Съорганизатори на форума са българското
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, с подкрепата на големи български и
белгийски сдружения и фирми.
Във форума участват около 80 представители на държавата и бизнеса от България и Белгия.
Ръководствата на белгийски компании, вече инвестирали в България, ще представят своя опит
в навлизането на нашия пазар и работата с държавната и общинската администрация. Сред поголемите белгийски инвестиции у нас са тези на "Solvay", KBC, "Univeg", "Aurubis". Белгия е
една от малкото страни от Европейския съюз, които имат ефективно действащи механизми за
застраховане на експортните кредити и инвестиции в България, напомнят от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. Белгийската държавна застрахователна агенция
"Дюкроар" класира България в първа преференциална група по отношение на инвестициите,
позволяваща неограничено застраховане при одобрен проект. Привлечените инвестиции от
Белгия за периода 2005-2012 г. г. са в размер на 963 млн. евро, показват данни на Българската
агенция за инвестиции. През 2012 г. от Белгия са привлечени 32.7 млн. евро. През 2011 г.
привлечените от Белгия инвестиции са в размер на 62.8 млн. евро.
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Резюме: Хората, които нямат пари да платят за своята част от санирането на блока, в който
живеят, ще получават специални помощи за това. Обмисля се парите да дойдат от фонд, в
който ще се заделят част от европейските средства за саниране на жилищни сгради след 2014
г., обясни вчера зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Така няма
да се налага бюджетът да плаща за по-бедните съседи в кооперациите, в които мнозинството
от хората искат да ги реновират.
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Заглавие: Пускат помощи за санирането на панелките
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Хората, които нямат пари да платят за своята част от санирането на блока, в който
живеят, ще получават специални помощи за това. Обмисля се парите да дойдат от фонд, в
който ще се заделят част от европейските средства за саниране на жилищни сгради след 2014
г., обясни вчера зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Така няма
да се налага бюджетът да плаща за по-бедните съседи в кооперациите, в които мнозинството
от хората искат да ги реновират.
Според Симидчиев се търси начин да се подсигури такова подпомагане и за сегашната
програма за енергийно обновяване на българските домове.
От 170 заявления за саниране с европейски пари, подадени в цялата страна до момента, в над
100 от случаите съществуват проблеми с по едно-две семейства на вход, които нямат
възможност дори да теглят кредит, даде пример зам.-министърът. Най-често това са
пенсионери, на които банките не отпускат заеми или които не могат да бъдат подпомогнати от
деца или внуци. Според правилата 50% от разхода за саниране се плаща от собственика на
апартамента.
В София например от 30 подадени заявления досега са утвърдени бюджетите само за два
блока, защото при тях не е съществувал такъв проблем. При останалите имало спънка с
домакинства, които не могат да платят. В няколко такива случая съседите са поели разхода на
социално слабите.
Според шефката на управляващия орган на оперативната програма Деница Николова след
2014 г. за саниране на жилища в България ще има към 650 млн. лв., а общо за енергийна
ефективнос т – към 900 млн. лв.
Вицепремиерката Екатерина Захариева вече заяви, че приоритетът на служебното
правителство ще е всички програми за енергийна ефективност да се управляват от една
структура. Според Николова това до голяма степен ще зависи от предстоящите преговори с ЕК
за следващия програмен период. Сега такива средства с е отпускат по две програми –
“Регионално развитие” и “Конкурентоспос обност ”.
След 2014 г. при саниране на блокове ще се признават и разходите за конструктивно укрепване
на сградата, където това се налага.
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Заглавие: РАЙКОВ СМЕНИ ЗАМ. МИНИСТРИ НАКУП
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Марин Райков издаде в сряда заповедите за назначение и за освобождаване
на заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба. И преди официалния документ
обаче имената на повечето от тях бяха известни.
Новите лица в министерството на икономиката, енергетиката и туризма са Божан Стоянов,
Ирена Младенова и Виолета Лорер. Медийни публикации сочеха Стоянов, който ще поеме
енергетиката, като фаворит за поста още в деня на обявяването на служебното правителство.
Той е работил като специалист в областта на енергетиката към Bank of New York, а името му е
известно от времето на правителството на НДСВ.
Стоянов е близък с бившите министри от НДСВ Николай Василев и Милен Велч ев и е бил
канен да оглави енергийната агенция, но в крайна сметка това не се случи. В последствие
ръководеше "Табако кепитал партнърс", който по същото време бе кандидат за приватизацията
на "Булгартабак". До сделка обаче така и не се стигна.
Ирена Младенова пък бе съветник на икономическия министър Трайчо Трайков по въпросите
на ОП "Конкурентоспособност" и напусна ведомството заедно с него. След това работи в
кабинета на президента. Сега тя ще се занимава приоритетно с развитието на малките и
средните предприятия. Виолета Лорер, която ще поеме турстическия ресор, е непознато до
момента име. Знае се само, че е от Варна и има семейна фирма за IT услуги.
Очаквани промени
Снежана Благоева е новото име в аргоминистерството с ресорите, свързани с европейските
фондове. Досега Благоева е била ръководител на дирекция "Директни плащания и пазарни
мерки" във ведомството. Тя ще наследи Светлана Боянова, докато зам. -министърът от
кабинета на ГЕРБ Цветан Димитров остава на поста си.
Още миналата седмица станаха ясни и промените в ековедомството. Евдокия Манева запазва
мястото си, а поста на Ивелина Василева заема Малина Крумова, която досега бе ръководител
на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Тя ще отговаря
за международните ресори и тези, свързани с еврофондовете.
Промените в МВР също са известни от няколко дни. От поста си е освободен заместник министър Веселин Вучков, а длъжността заместник-министър е възложена на Филип Гунев,
който досега бе старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията в София. Ася
Давидова и Антон Лазаров са новите зам.-министри на отбраната на мястото на Августина
Цветкова и Валентин Радев.
Още имена
Заместник-министри на труда и социалната политика стават Ваня Стойнева, която ще отговаря
за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Петър Стоянов и
Иванка Шалапатова, която ще координира дейностите, свързани с политиките по социално
подпомагане и социални услуги, децата и хората с увреждания. Шалапатова има 15-годишен
професионален опит в неправителствени организации, свързани главно с грижата за децата.
От поста й е освободена заместник-минис тър Зорница Русинова.
Очаквано Мариана Банчева става зам-министър на образованието. Тя член е на екипа на
Национална мрежа за децата от ноември 2010 г. и има дългогодишен опит в областта на
образованието и политиките в областта на закрилата на децата.
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Резюме: Премиерът Марин Райков издаде в сряда заповедите за назначение и за
освобождаване на заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба. И преди
официалния документ обаче имената на повечето от тях бяха известни.
Новите лица в министерството на икономиката, енергетиката и туризма са Божан Стоянов,
Ирена Младенова и Виолета Лорер. Медийни публикации сочеха Стоянов, който ще поеме
енергетиката, като фаворит за поста още в деня на обявяването на служебното правителство.
Той е работил като специалист в областта на енергетиката към Bank of New York, а името му е
известно от времето на правителството на НДСВ.
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Лидия Нейчева и Мирослав Ненков ще са заместници на служебния здравен министър, а
Димитър Бонгалов – на правосъдния. Албена Лазарова, която е дългогодишен парламентарен
секретар на транспортното ведомство, става заместник-министър. Вече е известно и името на
заместник-министъра на спорта - многократния шампион Йордан Йовчев, а в културното
ведомство новите имена са проф. Мила Сантова и Деяна Данаилова-Станилова.
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Резюме: "Инвестирай в България" се организиран в рамките на проект, финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност"
България ще търси потенциални инвеститори в машиностроенето, хранителната индустрия и
земеделието на форум в Брюксел. Това съобщи изпълнителният директор на Българската
агенция за инвестиции Борислав Стефанов, цитиран от БТА. Други сектори, които страната ни
ще представи пред инвеститорите, са електрониката, химическата промишленост, логистиката,
ИТ, аутсорсинг и медицински туризъм.
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Заглавие: България ще търси инвеститори в хранителната индустрия и земеделието на
форум в Брюксел
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Инвестирай в България" се организиран в рамките на проект, финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност".
България ще търси потенциални инвеститори в машиностроенето, хранителната индустрия и
земеделието на форум в Брюксел. Това съобщи изпълнителният директор на Българската
агенция за инвестиции Борислав Стефанов, цитиран от БТА. Други сектори, които страната ни
ще представи пред инвеститорите, са електрониката, химическата промишленост, логистиката,
ИТ, аутсорсинг и медицински туризъм.
Това е деветият - последен форум "Инвестирай в България", организиран в рамките на проект
на агенцията за популяризиране на България като инвестиционна дестинация, финансиран по
оперативна програма "Конкурентоспособност". Съорганизатори на форума са българското
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, с подкрепата на големи български и
белгийски сдружения и фирми.
Във форума участват около 80 представители на държавата и бизнеса от България и Белгия.
Ръководствата на белгийски компании, вече инвестирали в България, ще представят своя опит
в навлизането на нашия пазар и работата с държавната и общинската администрация. Сред поголемите белгийски инвестиции у нас са тези на "Solvay", KBC, "Univeg", "Aurubis". Белгия е
една от малкото страни от Европейския съюз, които имат ефективно действащи механизми за
застраховане на експортните кредити и инвестиции в България, напомнят от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. Белгийската държавна застрахователна агенция
"Дюкроар" класира България в първа преференциална група по отношение на инвестициите,
позволяваща неограничено застраховане при одобрен проект. Привлечените инвестиции от
Белгия за периода 2005-2012 г. г. са в размер на 963 млн. евро, показват данни на Българската
агенция за инвестиции. През 2012 г. от Белгия са привлечени 32.7 млн. евро. През 2011 г.
привлечените от Белгия инвестиции са в размер на 62.8 млн. евро.
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Заглавие: Вихър Георгиев: Пречка пред чуждите инвестиции е неефективната съдебна
система
Подзаглавие:
Автор: ИНТЕРВЮ НА НИКОЛАЙ ЛЕФЕДЖИЕВ
Текст: Не се наблюдава спад на икономиката в България, отчита се лек ръст. Предвид
несигурната политическа ситуация е нормално да има намаляване на инвестициите и свиване
на потреблението. Това каза в предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” преподавателят
от катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” Вихър Г еоргиев.
За да бъдат привлечени повече чуждестранни инвестиции в България, е необходимо да се
подобри работата на съдебната система, но не в измерението на преследване на
престъпниците, а съдебната система, която се занимава с имотни спорове, сделки между
търговци и т.н. Това са проблеми, които засягат ежедневната работа на бизнеса.
Г-н Георгиев, има ли опасност от спад в икономиката? Това е първият ми въпрос към Вас, тъй
като след като страната преживя тези масови протести и е в политическа криза, всеки с и задава
този въпрос?
По-скоро не. Всички прогнози, които има до момента и вътрешни, на Министерство на
финансите, и на Народната банка, и на неправителствения сектор, на ЕК, на външните
наблюдатели и анализатори, по-скоро сочат, че ще има слаб ръст. Ще има обаче отражение в
икономиката. Всяка несигурност поражда намаляване на инвестициите и донякъде свиване на
потреблението. Поне засега има една слаба тенденция на лек ръст, която ако няма тежки
проблеми мисля, че ще се запази.
А бизнес климатът, според Вас, ще се запази ли?
Ако трябва да сме съвсем точни, от гледна точка на бизнеса, важните неща се случват в
момента. Те не са толкова свързани с чисто политически промени, защото ние сме в един
много активен период на разплащане по проекти по фондовете на ЕС. Има бизнес сектори,
които се развиват доста добре. Проблемите са за някои бизнес сектори, в някои посоки; в
строителството, в края на миналата година вече се забелязват и някои проблеми в
земеделието, на които също трябва да се обърне внимание, както и някои сектори в услугите.
Попитах Ви неслучайно, защото тези няколко месеца до изборите и малко след това няма да
има работещ парламент. Ако трябва да се коригират някои закони или да се приемат нови,
няма как това да се случи.
Точно така е, затова е много важно през този период да продължават да се изпълняват много
стриктно вече приетите закони, както и да не спира работата в министерствата по приемането
на нови наредби и правилници, които трябва да се приемат, за да могат да функционират някои
нови режими.
Премиерът Марин Райков категорично заяви, че служебното правителство няма да се поддаде
на популистки стъпки, под натиск, а ще се запази финансовата стабилност. Явно това ще е
макрорамката за следващите няколко месеца. Какъв е Вашият коментар?
Това, което най-вече трябва да прави това правителство, е да изпълнява вече приетия закон за
бюджета. Трябва, разбира се, да се внимава с всякакви призиви и идеи за национализация,
защото за чуждестранните инвеститори думата „национализация” звучи като думата „Коледа”
за пуйките. Трябва да се спазват и всички останали правила за финансова дисциплина.
По време на тези протести доста се говори за национализация, искаха се неща, които
действително ние като член на ЕС не можем да изпълним. Защо все пак хората не могат да
разберат, че ако се стигне до нещо подобни, ние нямам никакъв шанс пред чуждите
инвестиции?
Първо, трябва да анализираме проблема, защо изобщо хората стигат до такова искане.
Проблемът може би е в недостатъчно ефективната система за наблюдение, в с лучая върху
електроразпределителните дружества. Оттам следва да си зададем въпроса какво трябва да
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Резюме: Не се наблюдава спад на икономиката в България, отчита се лек ръст. Предвид
несигурната политическа ситуация е нормално да има намаляване на инвестициите и свиване
на потреблението. Това каза в предаването „Под лупа” на телевизия „Европа” преподавателят
от катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” Вихър Георгиев.
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се направи, за да бъде ефективна тази система. Нека видим какво се случва вътре в нея,
доколкото знам има ангажимент от правителството да бъде направен такъв анализ.Нека видим
кои от държавните органи по веригата може би не са осъществявали ефективно своите
функции. На първо място, това са Комисията за защита на конкуренцията и ДКЕВР. Когато
видим какво и къде може да се прави по-ефективно, вече може да се адресират и тези
притеснения на хората, които са напълно основателни.
Споменахме темата за конкуренцията и монополите, а хората точно за това протестираха. Тези
високи сметки дойдоха може би от монополното положение на ЕРП-тата, но ние няма да се
вторачим само в тях. Бих искал да поговорим за това, че във всяка една държава, независимо
дали в Европа, или по света, има монополи, въпросът е в тяхната регулация. Къде се скъса
нишката в България?
Не трябва да забравяме това, че ние въвеждаме модерна регулация в някои сектори през
последните 10 години. Това е много малък срок. Става въпрос за много сложни системи, в
които има много играчи по веригата. Другата причина е лошата вътрешна комуникация между
играчите в сектора и понякога твърде едностранните действия от страна на държавата, които
не винаги са добре обмислени. Те могат да имат добри намерения, но действията и
резултатите не са добри.
Имате предвид тези призиви да се свали цената на тока, колкото се може повече.
Именно. Това може да породи някои проблеми, ако се направи просто така.
Това, че финансовите пазари оценяват добре обстановката в страната, не е ли добър сигнал за
чуждите инвестиции в България?
Ние успяхме да постреснем някои потенциални чужди инвеститори с някои искания на
протестиращите, не със самите протести. Това е важно да се каже. Протести има в цяла
Европа, това само по себе си не е нещо фатално и страшно. Абсолютно нормално е
гражданите да протестират и така трябва да бъде, когато не са доволни от нещо. Някои от
исканията бяха проблематични и със сигурност са накарали някои чуждестранни инвеститори
да се замислят. Има някои по-дългосрочни въпроси и проблеми, които ние трябва да решим, за
да бъдем по-привлекателни. Там трябва да се работи много последователно и целенасочено.
Може би най-големият проблем в тази насока е съдебната система, но не в онова измерение на
преследване на престъпниците, а съдебната система, която се занимава с имотни спорове,
сделки между търговци. В това измерение тя не се представя достатъчно добре.
Чуждестранните инвеститори виждат това и ограничават своето участие в България.
Ние казваме, че имаме ниски данъци и се чудим защо не идват чужди инвеститори, но те
смятат, че на първо място съдебната система трябва да проработи.
Точно така. И пак повтарям, че тук говорим за много практични неща, които засягат бизнеса в
ежедневната му работа.
Нека не забравяме, че ние не сме излезли от икономическата криза, защото и светът не е
излязъл от нея. В това отношение намалението на чуждестранните инвестиции има своето
логично обяснение.
Няма голяма изненада. В някои части на Европа това намаление е с близо 70%. Ние не можем
да правим някакво голямо изключение. Логично е да са много по-малко тези инвестиции.
Според Вас, кои сектори от българската икономика са най-примамливи за чуждите
инвеститори?
В краткосрочен план това са така наречените услуги за аутсорсинг, това могат да бъдат кол
центрове, различни центрове за финансови и счетоводни услуги и т.н. Друг сектор, който е
много интересен, но с по-ограничен потенциал, е електрониката. Там също имаме доста
възможности. Има и някои по-специфични сектори в производството, в машиностроенето, които
също имат добър шанс, и в някаква степен земеделието.
Нека сега се насочим към Вашата специалност. Докъде стигнахме в усвояването на
еврофондовете, тъй като завършваме този първи програмен период, след като ние влезнахме в
ЕС?
Аз не харесвам много думата „усвояване”, по-скоро предпочитам „използване”. Използването
на фондовете на ЕС има две измерения. Едното измерение е колко пари сме договорили и за
колко от тях са подписани договори с бенефициентите. Другият въпрос е колко реално са
платени. По отношение на подписване на договори и проекти на някакъв етап, ние стоим доста
добре. Проблемът е с реално извършените плащания. Ние много бавно верифицираме и
сертифицираме плащания. Този процес върви бавно и там е малко по-притеснителна
ситуацията. Разплащането ще продължи и през следващите две години, след като приключи
този първи период. Тази година е критична и по отношение на приключване процеса на
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договаряне, и по отношение на това един голям процент плащания да могат да преминат през
тази година.
Друга причина за притеснение, която отбелязват анализаторите, е, че в тази смяна на
политическата власт, ние трябва да планираме и следващия програмен период. Трябва така да
направим оперативните програми, че да имаме своите приоритети. Как мислите Вие, ще се
справим ли? Къде трябва да насочим своите цели?
Истината е, че този процес на програмиране върви и има работни групи. Те работят с различна
скорост, някои работят по-добре, други - не чак толкова. Имаме предизвикателства, които найвече са свързани с темата иновации, наука и образование. Ще има отделна оперативна
програма за образование и наука, освен това много от средствата по оперативна програма
„Конкурентоспособност” ще бъдат насочени за иновации. Там има доста въпроси, които
трябва да се разяснят.
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Дата: 21.03.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: http://www.facebook.com/OICRuse
Брой думи: 239
Резюме: НАД 200 ДУШИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ НА ОИЦ-РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ
7 срещи в общините в региона проведе Областният информационен център-Русе от началото
на месец март. По места експертите са обиколили малките населени места, за да се запознаят
с проблемите на хората, и да им представят проекти, реализирани с помощта на
еврофондовете. Над 200 души са посетили изнесената приемна на Областния информационен
център в селата, а експертите са отговорили на около 50 въпроса, свързани с финансирането
на проекти с европейски средства. Най-силен е бил интересът на читалищата, които са се
интересували от възможността за обновяване на сградния си фонд и закупуването на
оборудване за певческите си групи.
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Текст: НАД 200 ДУШИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ НА ОИЦ-РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ
7 срещи в общините в региона проведе Областният информационен център-Русе от началото
на месец март. По места експертите са обиколили малките населени места, за да се запознаят
с проблемите на хората, и да им представят проекти, реализирани с помощта на
еврофондовете. Над 200 души са посетили изнесената приемна на Областния информационен
център в селата, а експертите са отговорили на около 50 въпроса, свързани с финансирането
на проекти с европейски средства. Най-силен е бил интересът на читалищата, които са се
интересували от възможността за обновяване на сградния си фонд и закупуването на
оборудване за певческите си групи.
От началото на програмния период през 2007 година, в област Русе са сключени 212 договора
за проекти по оперативните програми. Най-много са тези по „Развитие на човешките ресурси" 93, като стойността им е 11 478 370 лв. На второ място е оперативна програма
„Конкурентоспособност" с общо 76 подписани договора за 68 092 419 лв.
Само за 2013 година са подписани 5 договора, по които ще се изпълняват проекти в област
Русе. Три от тях за иновации в местни фирми, които ще се финансират по ОП
„Конкурентоспособност “. Останалите два проекта са по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
ОИЦ-Русе е част от мрежата от 28 информационни центрове 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.
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Връзка: http://www.stroiteli.bg/php/news_more.php?id=895
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Резюме: Хората, които нямат пари да платят за своята част от санирането на блока, в който
живеят, ще получават специални помощи за това. Обмисля се парите да дойдат от фонд, в
който ще се заделят част от европейските средства за саниране на жилищни сгради след 2014
г., обясни вчера зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Така няма
да се налага бюджетът да плаща за по-бедните съседи в кооперациите, в които мнозинството
от хората искат да ги реновират.
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Подзаглавие:
Автор:
Текст: Хората, които нямат пари да платят за своята част от санирането на блока, в който
живеят, ще получават специални помощи за това. Обмисля се парите да дойдат от фонд, в
който ще се заделят част от европейските средства за саниране на жилищни сгради след 2014
г., обясни вчера зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Така няма
да се налага бюджетът да плаща за по-бедните съседи в кооперациите, в които мнозинството
от хората искат да ги реновират.
Според Симидчиев се търси начин да се подсигури такова подпомагане и за сегашната
програма за енергийно обновяване на българските домове.
От 170 заявления за саниране с европейски пари, подадени в цялата страна до момента, в над
100 от случаите съществуват проблеми с по едно-две семейства на вход, които нямат
възможност дори да теглят кредит, даде пример зам.-министърът. Най-често това са
пенсионери, на които банките не отпускат заеми или които не могат да бъдат подпомогнати от
деца или внуци. Според правилата 50% от разхода за с аниране се плаща от собственика на
апартамента.
В София например от 30 подадени заявления досега са утвърдени бюджетите само за два
блока, защото при тях не е съществувал такъв проблем. При останалите имало спънка с
домакинства, които не могат да платят. В няколко такива случая съседите са поели разхода на
социално слабите.
Според шефката на управляващия орган на оперативната програма Деница Николова след
2014 г. за саниране на жилища в България ще има към 650 млн. лв., а общо за енергийна
ефективнос т - към 900 млн. лв.
Вицепремиерката Екатерина Захариева вече заяви, че приоритетът на служебното
правителство ще е всички програми за енергийна ефективност да се управляват от една
структура. Според Николова това до голяма степен ще зависи от предстоящите преговори с ЕК
за следващия програмен период. Сега такива средства се отпускат по две програми “Регионално развитие” и “Конкурентоспос обност ”.
След 2014 г. при саниране на блокове ще се признават и разходите за конструктивно укрепване
на сградата, където това се налага.
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