ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Медиен мониторинг
25 март 2013

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Медиен мониторинг
25 март 2013
Съдържание
Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................3
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................4
Няма намерена информация. ............................................................................................................4
Национални печатни медии ...................................................................................................................5
Източник: в. Сега .................................................................................................................................5
Заглавие: Подготвят се облекчени правила за енергийно обновяване ........................................5
Източник: в. Сега .................................................................................................................................6
Заглавие: Ремонти в "София тех парк" ще глътнат 25 млн. евро ..................................................6
Източник: в. Стандарт ........................................................................................................................7
Заглавие: Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малките и
средни предприятия: Малките фирми ще се борим за място в тристранката ..............................7
Източник: в. Телеграф ........................................................................................................................9
Заглавие: 162 ОТКАЗА ОТ ЕВРОПАРИ ............................................................................................9
Източник: в. Строител ..................................................................................................................... 10
Заглавие: Град Цар Калоян - шест години след наводнението .................................................. 10
Регионални печатни медии ................................................................................................................. 14
Няма намерена информация. ......................................................................................................... 14
Периодични печатни издания ............................................................................................................. 15
Няма намерена информация. ......................................................................................................... 15

Медиен мониторинг | 3/25/2013

Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 16
Няма намерена информация. ......................................................................................................... 16

2
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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: 25.03.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 356

Заглавие: Подготвят се облекчени правила за енергийно обновяване
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева
Текст: След като за около 10 месеца само една фирма стигна до парите по мярката за "зелена
икономика и енергийна ефективност" по програма "Конкурентоспособност", държавата реши
да облекчи част от правилата. В момента основното затруднение идва от това, че фирмите
трябва да изпълнят куп изисквания още преди подаването на проекта. Дружествата първо
трябва да изберат т.нар. одитор, който да направи оглед и да каже кое е най-подходящото
оборудване за пестене на енергия. И едва накрая да се подадат документите за
кандидатстване.
Предварителният избор на фирмата, която трябва да достави дограмата, изолацията или
енергоспестяващите машини, също затруднява фирмите. Затова от Главната дирекция
"Европейски фондове за конкурентоспособност" към икономическото министерство обмислят да
позволят на фирмите да правят търгове за доставчици и след одобряването на проекта. "За нас
критичен е март - ако сме съумели да обясним на всички фирми как точно се кандидатства,
голяма част от проектите трябва да дойдат през този месец", заяви неотдавна шефът на
дирекцията Кирил Гератлиев за в. "Сега".
Доставчиците на оборудване за над 20 000 лв. и за строителство за над 60 000 лв. ще се
избират само с публична покана, което допълнително ще облекчи бизнеса. Освен това част от
останалите процедури, които в момента задължително трябва да се проведат преди
подаването на документите, вече ще могат да се правят и след това.
Мярката за "зелена икономика и енергийна ефективност" тръгна с голямо закъснение през
миналото лято. По нея могат да се ползват 300 млн. лв., които идват по линия на на програма
"Конкурентоспособност". Половината от парите се отпускат чрез директно финансиране, а
останалата част се дава под формата на кредити. С тези средства бизнесът може да намали
сметките си за енергия, като си купи дограма, изолация и енергоспестяващи машини. Крайният
срок за кандидатстване е октомври 2013 г.
***
ПРОЕКТИ
Към края на март по мярката са подадени 81 проекта, но само един от тях - на софийската
фирма "Нонда" ЕООД, се радва на реално платен проект. Той е за около 73 хил. лв., като от тях
безвъзмездно се отпускат 29 177 лева. Всички 81 компании кандидатстват с проекти за общо 70
млн. лв. Размерът на безвъзмездните пари по тях е 35.7 млн. лв.
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Резюме: След като за около 10 месеца само една фирма стигна до парите по мярката за
"зелена икономика и енергийна ефективност" по програма "Конкурентоспособност", държавата
реши да облекчи част от правилата. В момента основното затруднение идва от това, че
фирмите трябва да изпълнят куп изисквания още преди подаването на проекта. Дружествата
първо трябва да изберат т.нар. одитор, който да направи оглед и да каже кое е найподходящото оборудване за пестене на енергия. И едва накрая да се подадат документите за
кандидатстване.
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Дата: 25.03.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 245
Резюме: Обновяването на сградите, в които ще се настани бъдещият "София тех парк", ще
струва 25 млн. евро. Това е половината от парите, предвидени за неговото изграждане. Сумата
ще дойде от програмата за бизнеса "Конкурентоспособност", съобщиха за "Сега" от
министерството на икономиката. Някои от сградите ще бъдат ремонтирани, а други - направо
съборени. Екип от специалисти обследва както терена, така и сградите, за да бъде решено кои
от тях са годни за ползване и кои - не. Работата по проектите как точно ще бъдат преустроени
сградите, така че да са удобни за фирмите и лабораториите, които ще се нанесат в тях, вече е
на финална фаза. Отделно от това тече подготовка на тръжните процедури за изграждането на
новите постройки. Тяхното строителство трябва да тръгне през следващата година.
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Заглавие: Ремонти в "София тех парк" ще глътнат 25 млн. евро
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева
Текст: Обновяването на сградите, в които ще се настани бъдещият "София тех парк", ще
струва 25 млн. евро. Това е половината от парите, предвидени за неговото изграждане. Сумата
ще дойде от програмата за бизнеса "Конкурентоспособност", съобщиха за "Сега" от
министерството на икономиката. Някои от сградите ще бъдат ремонтирани, а други - направо
съборени. Екип от специалисти обследва както терена, така и сградите, за да бъде решено кои
от тях са годни за ползване и кои - не. Работата по проектите как точно ще бъдат преустроени
сградите, така че да са удобни за фирмите и лабораториите, които ще се нанесат в тях, вече е
на финална фаза. Отделно от това тече подготовка на тръжните процедури за изграждането на
новите постройки. Тяхното строителство трябва да тръгне през следващата година.
Въпреки че идеята за "София тех" предвиждаше първите форуми, лекции и семинари да
започнат още в началото на т.г., стартът на парка ще изчака, тъй като сградите още не са
готови. Държавата вече е подписала меморандуми с Техническия университет, БАН и
Софийския университет, които искат да участват под една или друга форма в проекта. "През
2013 г. ще участваме главно във вече планирани събития по теми, интересни за развитието на
"София тех парк", а от началото на 2014 г. ще бъдем организатор и домакин на такива прояви",
заявяват от МИЕТ. Нараства и броят на фирмите, които проявяват интерес към технопарка. От
ведомството на Асен Василев обаче не успяха да кажат точно колко компании са заявили
участието си в него.
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Дата: 25.03.2013
Източник: в. Стандарт
Страница: 23
Брой думи: 1088

Заглавие: Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малките и
средни предприятия: Малките фирми ще се борим за място в тристранката
Подзаглавие: Държавата и общините са най-големите нарушители, казва Елеонора Негулова
Автор: Мила КИСЬОВА
Текст: - Госпожо Негулова, на протестите наред с недоволствата от ниските доходи и
невъзможността хората да си плащат сметките се чуха и призиви за спасяване на малкия
бизнес. Какво е положението при дребните предприемачи?
- Със сигурност на протестите излизат и дребни предприемачи. В криза и преди избори винаги
се заговаря за малкия бизнес. Тогава се осмисля неговата важност. Дали може да си
представим какво би се случило с държавата, ако за един ден малкият бизнес спре да работи?
Това са над 90% от икономическите субекти в страната. В такива тежки периоди се вижда колко
отговорен е той. Фактически дори не може да отиде на протестите, въпреки че споделя
недоволствата на гражданите, защото трябва да работи. В криза малките фирми реално
поемат два пъти повече работа, за да запазят това, което са устояли като работни места и като
позиции на пазара.
- Какви очаквания имате към служебния кабинет и от работата на съвета за тристранно
сътрудничество?
- Това е един от проблемите - малките фирми не са представени в съвета за тристранно
сътрудничество поради това, че нормативната уредба е монополизирана от големите
работодателски организации. За да се постигне представителност, трябва да се извърви много
тежък път по набирането на членове. Това е най-трудоемката работа, защото 80% от нашите
членове са микропредприятия с до 10 наети лица. Но ние твърдо сме решени да се борим за
оптимизиране на тази уредба, за намаляване на изискванията за микро и малки предприятия.
Вече сме във взаимодействие с други бизнес организации като Съюз "Произведено в
България", за да решим този проблем.
- Защо не се присъедините към вече получилите представителност работодателски
организации?
- Защото в тях членуват основно големи предприятия и се получава колизия на интереси.
Трябва сами да си извървим пътя. И съм сигурна, че в новото развитие на България ще се мине
през промяна на тези нормативни изисквания и ще се справим с тази административна пречка.
- Все пак служебният кабинет постави фокуса върху малките и средните фирми, където за
последните години бяха съкратени между 300 - 400 хил. работни места.
- Така е, защото в момента масово се преструктурират предприятията. Фирмите търсят начини
да оцелеят. Ако са в тежко състояние, направо преминават в други бизнеси или фалират.
Затова едно от нашите искания е по-бързото влизане и излизане от бизнеса. Ако преди време
бяха предприети мерки за по-евтин вход, то при фалитите положението е много тежко. Там
трябва да се ускорят процедурите, така че като видиш, че отиваш към фалит, да имаш сили и
желание да започнеш нещо ново. Защото дребният предприемач няма много алтернативи. Найдобрият вариант е да намери друг бизнес.
- Синдикатите настояват за вдигане на минималната заплата. Как малките фирми гледат на
това?
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Резюме: - Госпожо Негулова, на протестите наред с недоволствата от ниските доходи и
невъзможността хората да си плащат сметките се чуха и призиви за спасяване на малкия
бизнес. Какво е положението при дребните предприемачи?
- Със сигурност на протестите излизат и дребни предприемачи. В криза и преди избори винаги
се заговаря за малкия бизнес. Тогава се осмисля неговата важност. Дали може да си
представим какво би се случило с държавата, ако за един ден малкият бизнес спре да работи?
Това са над 90% от икономическите субекти в страната. В такива тежки периоди се вижда колко
отговорен е той. Фактически дори не може да отиде на протестите, въпреки че споделя
недоволствата на гражданите, защото трябва да работи. В криза малките фирми реално
поемат два пъти повече работа, за да запазят това, което са устояли като работни места и като
позиции на пазара.
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- Със сигурност ще доведе до съкращаване на работни места. Защото минималната заплата
продължава да е обвързана с много плащания. Крайно време е, когато някой предлага нещо,
да може да оцени въздействието. В България управляващите нямат нагласа да го правят. Нито
пък да прилагат разпоредби, взети на европейско ниво. Например на нас ни е любопитно да
видим как ще се случи евродирективата, влязла в сила от март - разплащанията по договори да
става до 30 дни. Един от големите бичове за малкия бизнес е, че държавата не спазва този
срок. Тя и общините са най-големият нарушител в нашите взаимоотношения.
- Видяхте ли се с новия министър на икономиката?
- Още не сме. Но ще искаме от него да даде нови функции на Агенцията за насърчаване на
малките и средни предприятия, така че да може да реализира националната стратегия в тази
област. И да организира на регионално, общинско ниво комуникацията с конкретните
предприятия. Определени дейности като обучения на фирмите и подготовка на проекти могат
да се аутсорсват. Така няма да имаме хиперцентрализиране и хипербюрократизиране при
кандидатстването по ОП "Конкурентоспособност". При следващия планов период ще искаме
проектите до 100 хиляди евро да бъдат само със заявление и да се отчитат по фактури.
Заместник-министърът за малките и средните предприятия действително трябва да общува с
нас, така че да разбере къде е заровено кучето.
- Къде е заровено кучето?
- Например липсва нормална комуникация с бизнеса и тези, които движат европрограмите. По
Програмата за развитие на селските райони миналата година например бе обявено, че ще се
отворят определени мерки и много наши членове подготвиха проекти, инвестираха средства,
дори взеха кредити. Мярката обаче така и не се отвори цяла година. Получава се така, че
администрацията се еманципира дори от политическите ръководители на държавата и
спуснати решения не се изпълняват.
По програмата "Конкурентоспособност" не успя да се направи консултантската мрежа. Не се
създадоха и финансови инструменти, които да подпомогнат префинансирането чрез кредитно
гаранционни организации, които да гарантират частично или изцяло кредити. В Българската
банка за развитие създадоха един мегагаранционен фонд, който обаче е опосредстван от
търговските банки, а те не винаги го предлагат на бенефициентите, които дори не подозират, че
има такава възможност. И така ресурсът над 500 млн. лв., заделени там, много слабо работи.
Не мога да си обясня защо в България няма финансови инструменти, както в другите
европейски страни - фондове за рисков капитал, за иновативни фирми.
Другата спешна работа, която може да направи служебният кабинет, е при програмирането на
следващия планов период да отчете тези проблеми. Искаме по-лесен достъп за малките и
средните предприятия до евросредствата. И да се създадат инструментите за
префинансиране. Както на общините направиха фонд "Флаг", така да помислят за държавен
фонд, който да финансира проекти в ключови области, които са от национален интерес.
- А имате ли очаквания, че електронното правителство най-после може да се случи, след като
се назначи министър за това?
- Разчитаме на това. Служебният кабинет няма за два месеца да направи електронното
управление, но може да направи концепцията, която да е реалистично приложима. Например
да се види кои регулации, след като има електронно управление, могат да се премахнат. Но
тази концепция да не остане само на национално ниво, а да се види кога ще се случат
общинските електронни услуги. Регистри само на национално ниво не вършат работа.
- Кои регулации най-много тормозят малките фирми?
- Например търговските разрешителни, разрешителните за строеж. Бизнесът се явява
обслужващ администрацията, защото разхожда едни документи от ведомство на ведомство,
въпреки че съществуват публични регистри за тях. Бизнесът си губи времето да обслужва
администрацията, защото тя няма собствени канали, за да си проверява тези документи. Да не
говорим, че се плащат и такси.
***
Елеонора Негулова е председател на Националното сдружение на малките и средни
предприятия. В него членуват директно над 3000 предприемачи и още толкова чрез браншови
съюзи. Какво очаква дребният бизнес от служебния кабинет и как малките фирми ще оцелеят в
кризата, попитахме г-жа Негулова.
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Дата: 25.03.2013
Източник: в. Телеграф
Страница: 2
Брой думи: 305
Резюме: 162 проекта за финансиране от Брюксел са били спрени миналата година от самите
бенефициенти.
Това показва справка и за оперативните програми (ОП) без тази за техническа помощ,
изготвена за "Телеграф" от екипа на вече бившия отговорник по еврофондовете Томислав
Дончев. От нея става ясно, че най-често от проектите си са се отказвали частните фирми,
следвани от държавните звена и общините. От всички спрени 164 проекта 127 са на бизнеса, 25
- на държавата, и 10 - на местната власт. Първенец по откази през 2012 г. е ОП
"Конкурентоспособност". По нея има 102 стопирани от самите бенефициенти проекта, като 101
са на частници и само един - на държавната администрация.
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Заглавие: 162 ОТКАЗА ОТ ЕВРОПАРИ
Подзаглавие: Кризата и скокът на цените провалят проекти по еврофондовете
Автор: Пламена ДЖЕНЕВА
Текст: 162 проекта за финансиране от Брюксел са били спрени миналата година от самите
бенефициенти.
Това показва справка и за оперативните програми (ОП) без тази за техническа помощ,
изготвена за "Телеграф" от екипа на вече бившия отговорник по еврофондовете Томислав
Дончев. От нея става ясно, че най-често от проектите си са се отказвали частните фирми,
следвани от държавните звена и общините. От всички спрени 164 проекта 127 са на бизнеса, 25
- на държавата, и 10 - на местната власт. Първенец по откази през 2012 г. е ОП
"Конкурентоспособност". По нея има 102 стопирани от самите бенефициенти проекта, като
101 са на частници и само един - на държавната администрация.
Недостиг
С най-малко откази пък е ОП "Транспорт" - само един. Той е бил на държавата, а като причина
от екипа на Дончев са посочили "отпаднала необходимост". С по 3 стопирани през 2012-а
проекта са сочената за една от отличниците - ОП .Административен капацитет" и ОП "Околна
среда", която е на първо място по договорени, но на последно по реално изплатени средства.
И при шестте проекта отказите са дошли от държавната администрация и от общините, като
основните причини са били закъснение в провеждането на обществените поръчки и забавяне в
изпълнението на работата по проектите. Друга причина е и липсата на достатъчно средства в
бюджета на една от общините бенефициенти. 42 са отказите по ОП "Човешки ресурси" и 11 при
ОП "Регионално развитие".
Мотиви
Като най-чест мотив да се откажат от проектите си бенефициентите посочват липсата на пари
да осигурят своята част от финансирането - заради кризата, намалено производство и др.
Прекратени проекти има и заради повишение в цената на предвиденото за закупуване
оборудване, преди да е приключила работата, което бенефициентите не могат да компенсират.
Сред другите причини са проблеми между партньорите, най-често невъзможността на
подизпълнителите да се впишат в сроковете, забавяне при обществените поръчки и др.
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Дата: 25.03.2013
Източник: в. Строител
Страница: 16,17
Брой думи: 1880

Заглавие: Град Цар Калоян - шест години след наводнението
Подзаглавие: Свилена ГРАЖДАНСКА
Автор:
Текст: Преди шест години жителите на малката община Цар Калоян, имаща само три населени
места - град и две села, бе сполетяна от природно бедствие. Бурните води я заляха и отнеха
седем жертви. Разрушиха инфраструктурата, объркаха хиляди човешки съдби. Общината едва
с около 6 хил. жители успя да си стъпи на краката и да се възстанови от сполетелия я потоп.
Къщите са изградени наново, а местната власт търси финансиране по всички възможни схеми
на оперативните програми, за да подобри живота на населението, да запази младите хора там
и да им даде възможност за развитие.
Цар Калоян има стратегическо географско разположение. Градът се намира в североизточната
част на Дунавската равнина, през която тече р. Торлашки Лом, наричана още Хлебаровска и
Царкалоянска, преминаваща през местностите Габъра и Долап дере. Тя извира от с. Езерче,
преминава през Цар Калоян, след което се влива в р. Бели Лом, източно от с. Писанец.
Първите археолягически и исторически изследвания на района са направени през 1914 г. от
проф. Карел Шкорпил. Значително по-късно, през 1974-1979 г., подобно изследване провежда и
голяма експедиция под ръководството на Ара Маргос.
Подробно проучване на населението и в частност на капанския етнос, който обитава града, са
правени в продължение на много години от проф. Иван Коев. В района са намерени следи от
различни култури. Тракийски са селищните и надгробните могили. Останки от укрепление и
мраморен релеф на богинята на земеделието и плодородието Церера дават сведения за
Живот през римското владичество. В местността Расате са открити накити, битови предмети и
строителни материали, характерни за Първата българска държава. От Втората са изсечените в
скалите църква и манастир и находка от сребърни монети от времето на цар Иван Шишман.
Първите писмени документи, в които се споменава за с. Торлак - старото име на Хлебарово до
1934 г., са от средата на XV в. Населението на общината към 1 февруари 2011 г.е 6192 души.
През 2002 г. след местен референдум Сваленик и Церовец се отделят и преминават към
община Иваново.
В момента икономиката на Цар Калоян се определя от селското стопанство, основно под
кооперативна форма. Промишлеността е представена от мандри и цехове за производство на
обувки.
***
Зам.-кметът по стопански дейности Дауд Аляоблу: Надявам се да изградим ПСОВ и
канализация
Дауд Аляовлу е роден на 22 март 1978 г. Завършил е специалност "Стопанско управление" в
Русенския университет "Ангел Кънчев". В периода 2002-2003 г. работи в общинската
администрация. От февруари 2005 г. до момента е зам.-кмет по стопански дейности към
община Цар Калоян.
Г-н Аляовлу, как бихте описали град Цар Калоян?
Като малко провинциално градче. Намираме се в район, в който преобладаващата дейност е
селското стопанство и по-конкретно земеделието. Развита е и шивашката промишленост.
Приоритетите ни са свързани със задачата да се научим да правим модерно земеделие и да
осигурим спокоен и комфортен начин на живот за гражданите.
През 2007 г. бяхте сполетени от наводнение. Какъв е образът на града днес - шест години след
природното бедствие?
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Резюме: Преди шест години жителите на малката община Цар Калоян, имаща само три
населени места - град и две села, бе сполетяна от природно бедствие. Бурните води я заляха и
отнеха седем жертви. Разрушиха инфраструктурата, объркаха хиляди човешки съдби.
Общината едва с около 6 хил. жители успя да си стъпи на краката и да се възстанови от
сполетелия я потоп. Къщите са изградени наново, а местната власт търси финансиране по
всички възможни схеми на оперативните програми, за да подобри живота на населението, да
запази младите хора там и да им даде възможност за развитие.
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Смея да твърдя, че с помощта на всички институции 8 държавата успяхме да се справим.
Хората се върнаха за година-две към нормалния начин на живот отпреди наводнението. Както
знаете, имаме седем жертви, за които още ни боли, но трябва да продължим напред.
Успяхме да възстановим инфраструктурата по начин, по който сега не бихте могли да кажете,
че тук е имало потоп. Изградихме разрушените
къщи. Помогнахме на хората, които бяха ощетени от бедствието -общината отпусна средства и
строителни материали. Изготвихме два типови проекта за къщи. Единият е за жилище 56 кв. м,
а другият - за 86 кв. м. Предоставихме ги безвъзмездно на пострадалите.
Разбира се, на някои места имаме проблем с инфраструктурата, за която все още не е
осигурено финансиране. Но сме с проектна готовност за изграждането и ремонта на пътищата.
Подали сме предложенията си по всички възможни отворени мерки - най-вече по Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР). Проектите ни са за 5 км улична настилка в Цар Калоян
и В двете села на общината - Езерче и Костанденец. За съжаление нямаме собствени
средства, за да предприемем изграждането на улична настилка с бордюрите и тротоарите.
Какво правите за благоустрояването на града?
Най-големият ни проблем е канализацията. Преди години бе спрян част от проекта за нейното
доизграждане В Цар Калоян. Първите два етапа вече са готови. Завършени са единият клон от
нея и отвеждащите колектори. През третия етап трябваше да се изгради и пречиствателна
станция за отпадни води.
Той беше прекратен не заради злоупотреби или административни нарушения, а защото не бе
приоритетен за екипа на ПУДООС. Цялата сума, необходима за изграждане на канализацията,
е 13 млн. лв. Досега сме получили половината от тях. Не трябва да се забравя обаче, че мина
доста време от изготвянето на проекта. Ако'сега получим финансиране, ще е необходимо да
актуализираме цените. Затова не мога да уточня с колко ще се повиши стойността. Имаме
заровени немалко средства в земята, които на този етап с нищо не са от полза за
жителите на Цар Калоян, защото проектът не е реализиран напълно и канализацията
функционира само частично.
За да превърнем Цар Калоян в малко по-приятен и красив град за окото, сме подписали
договор с Държавен фонд "Земеделие" по мярка 322 за обновяване на централната част.
Готови сме с необходимите документи за провеждане на тръжната процедура и са изпратени за
съгласуване в управляващия орган на програмата към Министерството на земеделието и
храните. Надявам се скоро да обявим обществената поръчка. Според мен В началото на
есента трябва да започнем строително-ремонтните дейности.
По бреме на наводнението през 2007 г. голямата вълна, която ни заля, мина и през центъра.
Приоритетите ни през първия етап бяха насочени към
подпомагане на жителите на Цар Калоян, за да успеят да възстановят своите домове. Едва
сега имаме възможност да обновим и да обособим кътове за игра и за отдих. Чрез проекта ще
облагородим 8 декара от централната градска част. Той е на стойност 1,2 млн. лв.
Какви са последните проекти, които сте завършили?
По 321 мярка на ПРСР създадохме дневен център за Възрастни хора, В който смятаме да
предоставяме максимален брой услуги на граждани в неравностойно положение и на
пенсионери. В сградата преди се е помещавала гимназия. Но след като учебното заведение е
затворено, зданието е изоставено. Сградата е стара и беше застрашена от срутване. С проекта
успяхме изцяло да я обновим и я запазихме. Това ни даде възможност
да предоставяме нови услуги и да осигурим работни места. Проектът беше за 1,6 млн. лв.
Очакваме одобрение от Министерството на труда и социалната политика на дейностите,
свързани с работата на дневния център, за да бъдат делегирани и съответно финансирани от
държавата.
Каква е стойността на капиталовите разходи, които сте предвидили през настоящата година?
Смея да твърдя, че средствата са крайно недостатъчни. Те включват задължителните разходи
за поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа. Сумарно всички капиталови разходи са около
50 хил. лв. Цар Калоян работи основно по Програмата за развитие на селските райони.
Общината се възползва и от някои мерки по ОП "Административен капацитет" и ОП
"Конкурентоспособност".
Един от главните проблеми на много ваши колеги е свързан с управлението и изграждането на
регионални депа за отпадъци. Как стои тази тема при вас?
Област Разград, част от която е и община Цар Калоян, бе една от първенците в тази сфера.
Имаме изградено и функциониращо регионално депо. Затрудняваме се заради недостатъчните
средства, които се акумулират от такса смет. Те са около 50-60 хил. лв. Затова се опитваме да
оптимизираме извозването на битови-
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те отпадъци до регионалното депо. Снабдили сме населението с необходимия брой
контейнери.
В процес на подготовка на тръжната документация сме и за закриването на
нерегламентираното депо на Цар Калоян. Проектът е на стойност около 1 млн. лв. и в него се
предвижда запръстяване и залесяване на старото сметище.
Как подобрявате училищната инфраструктура?
Цар Калоян е малка община с един град и две села. Преди 2003 г. бе закрито едно от трите
учебни заведения. Още оттогава за децата има осигурен транспорт до общинския център.
По схемата "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска
образователна инфраструктура на 178 малки общини" на Оперативна програма "Регионално
развитие" успяхме да санираме основното училище "Паисий Хилендарски" в с. Езерче.
Стойността на проекта беше 250 хил. лв. По този начин осигурихме по-добри условия за
децата, както и намалихме разходите за отопление на сградата.
Един от нашите приоритети е разширението на основното училище в Цар Калоян. Новата част
от него в момента е на груб строеж. Необходимо е да я довършим, тъй като няма достатъчно
класни стаи и сега се налага децата да учат на две смени. Надявам се да намерим
финансиране и за това по някоя от европрограмите.
Споменахте, че работите по ОП "Административен капацитет". Достатъчни ли са уменията на
служителите в общината, за да изготвяте сами европроектите си?
С други колеги кметове сме обсъждали, че административният капацитет не е достатъчен за
кандидатстване и управление на проекти по почти всички европрограми с изключение на т.нар.
меки мерки от тях. Ползваме външни консултанти и проектанти. На този етап нямаме, а не сме
и атрактивни за добре подготвените служители. Дори има тенденция професионалистите, които
изграждаме и в които инвестираме, да напускат и да търсят по-добри възможности, когато
преценят, че са достатъчно подготвени. Те отиват да работят за частни фирми, предлагащи
същите консултантски услуги, за които после плащаме. Това е болна тема за почти всички
местни власти в Разградска област.
Наближава новият програмен период. Подготвяте ли проектите, с които ще кандидатствате?
Имаме идеи за развитие на инфраструктурата. На този етап сме подготвили и няколко
технически работни проекта, които смятаме да внесем за одобрение в управляващите органи
на съответните оперативни програми през 2014 г. Приоритет през следващия програмен период
ще бъде изграждането на канализацията и пречиствателната станция за отпадни води на Цар
Калоян.
Друга интересна идея е да се построи спортна зала В общината. За съжаление не разполагаме
с място, където да се провеждат различни спортни мероприятия. Ще продължим да търсим
Варианти за финансиране и за да направим тези улици, за които имаме проекти.
Като много малка, но китна община как привличате инвеститори в района?
Географското местоположение на Цар Калоян
е добро. Един от основните проблеми е, че нямаме обособена индустриална зона. Това стои на
дневен ред пред местната власт. На този етап липсата на канализация спъва намеренията за
инвестиции.
А как развивате туризма в района?
Не сме успели да развием добре този сектор от икономиката. Поддържаме много добри
отношения със съседната община Ветово. С тях имаме проект за предлагане на обща
туристическа услуга чрез единна маркетингова стратегия и план, както и рекламни материали.
Стратегията е изработена от експерти на фондация "Еко Свят" с активното участие на местните
администрации. Тя е по проект "Създаване на интегрирана маркетингова стратегия за развитие
на екотуризма в икономически регион Бели Лом" по програма "Активни услуги на пазара на
труда" на Агенцията по заетостта и се финансира по заемно споразумение със Световната
банка.
Друг проблем е, че на територията на Цар Калоян нямаме регистрирани обекти с леглова база,
където да пребивават гостите.
Как работите с изпълнителите по инфраструктурните проекти?
Смея да твърдя, че засега сме попадали на добри изпълнители. Не сме имали съществени
недоразумения или разногласия. Нашият интерес е всичко възложено да бъде качествено и
добре изградено съобразно данните по проектите. Осъществяваме необходимия инвеститорски
контрол върху строителните дейности.
Какви са трудностите на местната власт в момента?
Общините от нашия ранг имат затруднения, свързани предимно с малките приходи. Това
рефлектира върху качеството на предоставяните услуги на гражданите. Засегнахме темата и за
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сметосъбирането и сметоизвозването. Без дотиране от държавния бюджет трудно се получават
нещата.
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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
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Няма намерена информация.
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