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
26 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
26 март 2013
Съдържание
Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................4
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................5
Няма намерена информация. ............................................................................................................5
Национални печатни медии ...................................................................................................................6
Източник: в. Земя ................................................................................................................................6
Заглавие: Критично е усвояването на европейските структурни фондове ...................................6
Регионални печатни медии ....................................................................................................................8
Няма намерена информация. ............................................................................................................8
Периодични печатни издания ................................................................................................................9
Няма намерена информация. ............................................................................................................9
Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 10
Източник: www.focus-news.net ........................................................................................................ 10
Заглавие: В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в Младежки дом, нито
опасност за училище „Кирил и Методий“ ...................................................................................... 10
Източник: www.investor.bg ............................................................................................................... 12
Заглавие: Промени в Закона за ДДС поискаха индустриалци .................................................... 12
Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 13
Заглавие: Ремонти в “София тех парк“ ще глътнат 25 млн. евро ............................................... 13

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 15
Заглавие: Разясняват кандидатстването по схема “Енергийна ефективност и зелена
икономика“ ........................................................................................................................................ 15
Източник: www.money.bg ................................................................................................................. 16
Заглавие: Против увеличаването на минималната заплата се обяви АИКБ ............................. 16
Източник: www.focus-radio.net ......................................................................................................... 17
Заглавие: От община Бургас са категорични че няма доклад на АФКОС за нарушения в
Младежки дом .................................................................................................................................. 17
Източник: www.dariknews.bg ........................................................................................................... 19
Заглавие: Разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена
икономика" ........................................................................................................................................ 19

Медиен мониторинг | 3/26/2013

Източник: www.novini.dir.bg ............................................................................................................. 14
Заглавие: Подготвят се облекчени правила за енергийно обновяване ..................................... 14

2

Източник: www.globusnews.net ....................................................................................................... 20
Заглавие: Община Бургас: НФСБ се опитва чрез манипулации да саботира развитието на
града ................................................................................................................................................. 20
Източник: www.burgas24.bg............................................................................................................. 22
Заглавие: Общината: НФСБ опитват да саботират развитието на Бургас с манипулации ...... 22
Източник: www.economynews.bg .................................................................................................... 24
Заглавие: Четирима зам.-министри в МИЕТ ................................................................................. 24

Медиен мониторинг | 3/26/2013

Източник: www.gramofona.com ....................................................................................................... 26
Заглавие: Община Бургас: СКАТ страдат от липса на идеи, за това пускат сигнали срещу нас
........................................................................................................................................................... 26

3

Медиен мониторинг – обобщение
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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: 26.03.2013
Източник: в. Земя
Страница: 8
Брой думи: 1268

Заглавие: Критично е усвояването на европейските структурни фондове
Подзаглавие:
Автор: Евгени Кирилов, евродепутат
Текст: 1. Ситуацията при трите структурни фонда.
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото на 2012
г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на 23,54%.
Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%), то е
по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно, за да се навакса изоставането на България в
усвояването на финансовата помощ от Европейския съюз. Страната ни все още не може да
достигне средното ниво на усвояване на фондовете, което за всички държави е 47,17%. С ниво
на изплатени средства в размер на 36,19% България остава далеч от държавите първенци,
които вече са получили между 50% и 66% от сумите, които им се полагат за периода 2007-2013
г. При тази ситуация е трудно да се повярва на оптимизма на бившия министър Томислав
Дончев, че до края на годината плащанията за България от ЕК ще достигнат 65%.
Изплатените пари на бенефициентите в България вече са почти толкова, колкото и получените
от ЕС. Това означава, че вече няма заделен резерв, както досега, но пък България все още
чака да й бъдат възстановени средства (над 200 млн. евро), за които срокът за усвояване
изтече още в края на 2012 г.
2. Усвояването на средствата по отделните фондове и по оперативните програми.
През 2013 г. не само изтича настоящият седемгодишен програмен период, през който България
разполага с над 6,67 млрд. евро от структурните фондове, но е година, в която трябва да се
отчете усвояването на повече от 2 млрд. евро, или близо 1/ 3 от помощта на ЕС. Затова е
важно да се види каква е картината в началото на тази година и за съжаление тя никак не
изглежда оптимистична. Досега рискът от загубване на средства от структурните фондове беше
избягван в последния момент, но той не само не е изчезнал за в бъдеще, а дори е много поголям през тази година в сравнение с изминалите години. Дори без да се вземат предвид
политическата обстановка в момента в България и периодът на преход преди и след
предстоящите парламентарни избори, състоянието към момента по усвояването на средствата
от политиката на сближаване на ЕС крие голяма опасност да се превърне в тежко наследство
за следващото управление на страната.
В края на 2012 г. изтече периодът за усвояване на средствата, заявени през 2009 г. От общата
сума по трите структурни фонда вече са получени 78%. Остатъкът няма да бъде загубен, но все
още не е преведен на България от ЕК. Най-нисък е процентът на възстановените средства от
Кохезионния фонд по Оперативна програма "Околна среда".
В края на 2013 г. свършва периодът за усвояване не само на парите, заявени като ангажимент
да бъдат изразходвани през 2010 г, но и на тези за 2011 г. България е изправена пред огромно
предизвикателство през тази година, което проличава от крайно незадоволителното усвояване
на средствата към момента. Към януари 2013 г. от ЕК са изплатени по-малко от 40% от над 1
млрд. и 18 млн. евро, които България е поела като ангажимент да усвои в периода 2010-2013 г.
Най-голям е процентът на усвоените средства от Кохезионния фонд, но единствено по ОП
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Резюме: 1. Ситуацията при трите структурни фонда.
В края на 2012 г. на България са изплатени 36,19% от трите фонда на политиката на
сближаване - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Нарастването е от близо 13% в сравнение с началото на 2012
г., когато изплатените средства на страната от Европейската комисия (ЕК) възлизат на 23,54%.
Макар да има увеличение на усвоените средства през 2012 г. (13%) спрямо 2011 г. (8%), то е
по-малко от 2 пъти и далеч не е достатъчно, за да се навакса изоставането на България в
усвояването на финансовата помощ от Европейския съюз.
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"Транспорт". На следващо място по процент на усвоени средства е фондът за регионално
развитие, но незначителен е процентът - под 5%," на парите, получени от социалния фонд.
От средствата, които България трябва да усвои за периода 2011 -2013 г., са усвоени едва 5% от
общата сума от трите фонда, които възлизат на близо 1 млрд. и 90 млн. евро. Остатъкът общо
за 2010 и 2011 г., който трябва да бъде отчетен от страната ни пред ЕК през оставащите 10
месеца, е над 1 млрд. и 645 млн. евро, или това представлява 24,7% от помощта за България
от политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Да припомним, че към момента са
усвоени 36,19%, но не за една година, а за цели 6 години.
На този фон изглежда още по-тревожно положението със средствата за 2012 г., които трябва
да се отчетат до края на следващата 2014 г., която съвпада с началото на новия програмен
период. От сумата за 2012 г. за трите фонда, която е повече от 1 млрд. и 161 млн. евро, до
момента не е усвоено нито едно евро по нито един фонд и по нито една оперативна програма.
Картината в числа на изплатените на България средства по отделните фондове към януари
2013 г. е следната:
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕфРР)
От заявените за 2009 г. средства остава да бъдат изплатени на България от ЕфРР повече от
16%, които възлизат на над 75 млн. евро. От тях непреведените пари по ОП "Околна среда" са
над 63 млн. евро. Възстановени са 100% парите по ОП "Конкурентоспособност" и ОП
"Транспорт" а над 90% - по ОП "Регионално развитие" и ОП "Техническа помощ".
За 2010 г. отново 100% са платени парите по ОП "Конкурентоспособност" и ОП "Транспорт"
но останалите три програми - "Регионалн0 развитие", "Техническа помощ" и "Околна среда" са
без усвоени средства. Същите три програми нямат усвоени пари и за 2011 г., а плащанията по
другите две програми дори не достигат 8% от общата сума от ЕфРР за 2011 г. В числа
неусвоените средства за 2010 г. са 282 млн. евро и близо 485 млн. евро за 2011 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД (ЕСФ)
От ЕСФ трябва да бъдат преведени на България още над 19 млн. евро, или около 10% от
парите от този фонд за 2009 г. Те ще бъдат за ОП "Човешки ресурси", тъй като за ОП
"Административен капацитет" парите са възстановени 100%. Но трагично е положението при
този фонд за следващите години. За 2010 г. са платени под 5%, и то на ОП "Административен
капацитет", а не по основната програма "Човешки ресурси". За 2011 г. няма усвоени средства и
така до края на 2013 г. трябва да бъдат усвоени над 173 млн. евро от парите за 2010 г. и 193,8
млн. евро от парите за 2011 г.
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Най-много средства трябва да бъдат преведени от Кохезионния фонд за възстановяване на
разходите по поетите ангажименти за 2009 г. - над 122 млн. евро. Цялата сума е по ОП "Околна
среда", докато ОП "Транспорт" е получила от ЕК 100% от парите. За 2010 г. отново 100% са
възстановени парите за ОП "Транспорт", но нито 1 евро за ОП "Околна среда". За 2011 г. има
усвоени едва 7,48% от ОП "Транспорт" и нито евро по "Околна среда". Така средствата, които
трябва да се усвоят до края на 2013 г. от КФ, са 156,53 млн. евро (остатъкът от парите за 2010
г.) и повече от 356,4 млн. евро (от парите за 2011 г.).
От краткия преглед на състоянието на оперативните програми се вижда, че най-тежко е
положението с ОП "Околна среда" и на следващо място с ОП "Човешки ресурси" и ОП
"Регионално развитие". Програмата, която продължава да се движи най-добре, е "Транспорт".
Най-голямо е изоставането в усвояването на парите от Европейския социален фонд, който
финансира мерки в толкова важни сфери като борбата с безработицата и насърчаването на
заетостта, образованието и професионалното обучение, социалното включване и други.
В последната година на програмния период 2007-2013 г. остава открит въпросът как да се
подобри темпът на усвояването и как влаганите средства наистина да носят желания и очакван
от всички български граждани положителен ефект върху развитието на страната. Ако този
въпрос продължава да стои без задоволителен отговор, то не можем да очакваме, че картината
на усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС ще се подобри съществено през
следващия програмен период, който започва от януари 2014 г.
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 25.03.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1763782
Брой думи: 822

Заглавие: В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в Младежки дом, нито
опасност за училище „Кирил и Методий“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас. В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта на
Младежки културен център, нито има опасност за училище „Кирил и Методий“. Това съобщиха
от пресцентъра на общината във връзка с поисканата от партия „Национален фронт за
спасение на България” оставка на кмета. Община Бургас категорично възразява срещу
твърденията на партия НФСБ (телевизия СКАТ), тъй като те са част от борбата им за власт
чрез опит да саботират развитието на Бургас с манипулации.
Фактите са следните:
1. „АФКОС“ извършва проверка по сигнал на телевизия СКАТ до ОЛАФ и това е нормална
практика, тъй като агенцията е длъжна да реагира на всеки подаден сигнал. Подаването на
сигнал не означава виновност за проверяваната институция.
2. Община Бургас категорично съдейства на органите при извършването на проверките,
уважавайки принципа на прозрачност при изразходването на публични средства.
3.Поради липса на идеи за предизборната си програма телевизия СКАТ от месеци подава
сигнали срещу Община Бургас до всички възможни институции и превръща това в свои новини
с обиди и квалификации.
4.Както всяка една институция, която работи с публични и европейски средства, Община Бургас
е проверявана нееднократно от съответните контролиращи органи, но това не ни прави
„злоупотребяващи“.
5.Проверката на АФКОС в Младежки културен център по сигнал на СКАТ не е приключила - в
Община Бургас няма постъпил нито предварителен, нито окончателен доклад на агенцията за
констатирани нарушения.
6.Дори да има констатации за нередности след приключването на проверката, Община Бургас
има право да ги оспорва и оспорванията да бъдат уважени или отхвърлени.
7.Тиражирането на фрагментарно избрани твърдения за констатирани нередности са
нарушаване на нормативно предвидения ред за контрол по чл.33 от Наредбата за определяне
на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми,
съфинансирани от европейския съюз (Приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., Обн. ДВ. бр.97 от 8
Декември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм.
ДВ. бр.7 от 21 Януари2011г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г.)
Община Бургас считаме, че е недопустимо да се говори за нередности по неприключила
проверка, без да е изготвен съответния доклад със съответните констатации, препоръки и
срокове за изпълнение, без да ни е изпратен, без да сме упражнили правото си да дадем
писмено становище.
Дори в бъдеще да има констатирани технически нарушения, всеки служител на
администрацията, участник в проекта носи персонална отговорност в качеството си на
служебно лице.
До този момент Община Бургас е изпълнила 32 проекта, финансирани от европейските
структурни и кохезионен фонд и по програмите за териториално сътрудничество , от които 5 по
ОПРР, 3 по ОПОС, 2 по ОПРЧР, 1 по ОПАК с общ бюджет: 36 140 734,15 лв. В процес на
изпълнение са 33 проекта финансирани от европейските структурни и кохезионен фонд и по
програмите за териториално сътрудничество, от които от които по ОПРР: 7, ОПОС: 6, ОПРЧР:
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Резюме: Бургас. В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта
на Младежки културен център, нито има опасност за училище „Кирил и Методий“. Това
съобщиха от пресцентъра на общината във връзка с поисканата от партия „Национален фронт
за спасение на България” оставка на кмета. Община Бургас категорично възразява срещу
твърденията на партия НФСБ (телевизия СКАТ), тъй като те са част от борбата им за власт
чрез опит да саботират развитието на Бургас с манипулации.
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2, ОПАК: 3, ОП „Техническа помощ“:1, ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“: 1, ОП за развитие на сектор „Рибарство“: 1 с общ бюджет: 238 232
422,98 лв. Проектите, които в момента са в процес на оценка са 16 и са с общ бюджет 45 284
256,10 лв.
Като една от най-динамичните общини в България, с най-много усвоени средства по
европейски програми, са допускани и грешки поради големия обем от работа, но в никакъв
случай общината не може да се съгласи, че те могат да се характеризират като „измама“.
Примерите за доверието, което е изградено пред европейските партньори, са десетки и
общината категорично отказва неприключила проверка да бъде съобщавана с квалификации,
накърняващи изграденото с много усилия име на коректен партньор.
По отношение на училище СОУ „Кирил и Методий“ в Община Бургас няма подаден сигнал от
директора на училището, учители или от родители за промени в конструкцията на сградата.
Въпреки всичко, е била сформирана осемчленна комисия от строителни експерти, която е
извършила проверка и е констатирала, че сградата се наблюдава от началото на 2012 год.
Поставени са гипсови марки на определени участъци със стари пукнатини. В периода са
извършвани огледи на марки поставени отвън по цокъла на училището от страна на изкопа,
вътре по стълбището на централния вход, отвън на площадката и цокъла пред централните
стълби, в сутерена по стените и в котелното (втори сутерен) стени и таван. Някои от тези марки
са поставени още при първия оглед преди започване на изкопа на подземния паркинг, преди
повече от 18 месеца. При контролните проверки и огледи до момента не са наблюдавани
отваряне на пукнатините. Марките поставени на 10 октомври 12г. не дават отклонение от
последния оглед до сега.
Решението на комисията е, че пукнатините са в границите на допустимото и не нарушават
носещата конструкция на сградите. Наблюдението ще продължи, като след 30 дни комисията
ще посети отново обектите, да отчете показанията по марките и при необходимост да даде
нови указания.
Независимо от констатациите на комисията, които категорично показват, че няма опасност за
сградата и по никакъв начин не е застрашена сигурността на учениците, телевизия СКАТ по
един изключително недостоен начин продължава да всява страх сред родителите и децата им.
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Дата: 25.03.2013
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promeni-v-zakona-za-dds-poiskahaindustrialci,148716/
Брой думи: 235
Резюме: Монополните доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията
от техните регистри, настояват от АИКБ пред министъра на икономиката.
Да се намали срокът за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данък върху
добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички
стопански субекти, поискаха от Асоциация на индустриалния капитал в България на среща с
министъра на икономиката Асен Василев.
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Заглавие: Промени в Закона за ДДС поискаха индустриалци
Подзаглавие:
Автор: Деляна Петкова, Евгения Европейска
Текст: Монополните доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията
от техните регистри, настояват от АИКБ пред министъра на икономиката.
Да се намали срокът за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данък върху
добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички
стопански субекти, поискаха от Асоциация на индустриалния капитал в България на среща с
министъра на икономиката Асен Василев.
Очакванията на работодателите от служебния кабинет са за запазване на
макроикономическата стабилност и намаляване на административната тежест пред бизнеса,
съобщават от асоциацията.
Работодателите искат гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно
положение на пазара. За целта от АИКБ настояват монополните доставчици на обществени
услуги да разкриват публично информацията от техните регистри, която да бъде наблюдавана
от анализаторите.
Предложенията на индустриалците за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в
България включват още оптимизиране разходването на средствата по оперативна програма
“Конкурентоспособност”, за които сега има пречка да бъдат усвоявани, както и нов подход при
определянето на минималната работна заплата.
От асоциацията са твърдо против нейното административно увеличаване, защото този подход
води до обратен ефект - намаляване на заетостта и повишаване на безработицата, е
подчертал Велев пред икономическия министър.
АИКБ настоява и да се поднови активно работата на Съвета за икономически растеж с оглед на
намиране на удачни както за предприемачите, така и за държавата решения в насока на
преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на бизнес в България.
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Дата: 25.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13446304
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.
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Заглавие: Ремонти в “София тех парк“ ще глътнат 25 млн. евро
Подзаглавие:
Автор:
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: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13446300
Брой думи: 355
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.
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Заглавие: Подготвят се облекчени правила за енергийно обновяване
Подзаглавие:
Автор:
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 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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Дата: 25.03.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13454236
Брой думи: 126
Резюме: Семинар на тема „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова
схема „Енергийна ефективност и зелена икономика““ организира в края на седмицата Enterprise
Europe Network към Търговско-промишлена палата - Враца, съвместно с Аксент Консултинг.
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Заглавие: Разясняват кандидатстването по схема “Енергийна ефективност и зелена
икономика“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Семинар на тема „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова
схема „Енергийна ефективност и зелена икономика““ организира в края на седмицата Enterprise
Europe Network към Търговско-промишлена палата - Враца, съвместно с Аксент Консултинг.
На семинара ще бъдат изяснени критериите за допустимост по ОП „Конкурентоспособност“,
чиято грантова схема “Енергийна ефективност и зелена икономика“ е отворена за прием на
проектни предложения до 31.10.2013 година.
По време на семинара ще бъдат подробно разгледани условията и възможностите на
процедурата, етапите на кандидатстване, тесните места при подготовка на проектното
предложение, както и механизмите за изпълнение.
Срещата ще се проведе на 29 март, от 10.00 часа, в Конферентната зала на Търговскопромишлена палата - Враца, пл. Христо Ботев. От палатата уточняват, че желаещите да
участват трябва да заявят намерението си до 28 март.
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Дата: 25.03.2013
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.bg/news/id_1587371346
Брой думи: 276
Резюме: Днес в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на
ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.
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Заглавие: Против увеличаването на минималната заплата се обяви АИКБ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Днес в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на
ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството.
Председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев представи на министър Василев
предложенията на АИКБ за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България и
за подобряване стабилността на страната.
Васил Велев подчерта, че очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата
стабилност и намаляване на административната тежест пред бизнеса. Намаляване и спазване
на срока за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данък върху добавената стойност,
както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички стопански субекти и
гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара,
произтичащо от държавна регулация, са част от другите предложения на ръководството на
АИКБ.
АИКБ настоява монополните доставчици на обществени услуги да разкриват публично
информацията от техните регистри, която да бъде наблюдавана от анализаторите. Бизнесът
също така счита, че увеличението на минималната работна заплата днес води до обратен
ефект, а именно - намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше обсъдено и
разходването на средствата по Оперативна програма "Конкурентоспособност", за които сега
има пречка да бъдат усвоявани, поради неефективността и усложнената нормативна уредба на
настоящите отворени процедури по програмата.
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на
Съвета за икономически растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с
оглед на намиране на удачни както за предприемачите, така и за държавата решения в насока
на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на бизнес в
Република България.
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Дата: 25.03.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=652990
Брой думи: 808

Заглавие: От община Бургас са категорични че няма доклад на АФКОС за нарушения в
Младежки дом
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Бургас. В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта на
Младежки културен център, нито има опасност за училище „Кирил и Методий“.Това се казва в
специално изпратената позиция на общинското ръководстгво.Община Бургас категорично
възразява срещу твърденията на партия НФСБ /телевизия СКАТ/, тъй като те са част от
борбата им за власт чрез опит да саботират развитието на Бургас с манипулации. В защита
насвоята позиция от общината ицзброяват следните факти:
„АФКОС“ извършва проверка по сигнал на телевизия СКАТ до ОЛАФ и това е нормална
практика, тъй като агенцията е длъжна да реагира на всеки подаден сигнал. Подаването на
сигнал не означава виновност за проверяваната институция.
Община Бургас категорично съдейства на органите при извършването на проверките,
уважавайки принципа на прозрачност при изразходването на публични средства.
Поради липса на идеи за предизборната си програма телевизия СКАТ от месеци подава
сигнали срещу Община Бургас до всички възможни институции и превръща това в свои новини
с обиди и квалификации.
Както всяка една институция, която работи с публични и европейски средства, Община Бургас е
проверявана нееднократно от съответните контролиращи органи, но това не ни прави
„злоупотребяващи“.
Проверката на АФКОС в Младежки културен център по сигнал на СКАТ не е приключила- в
Община Бургас няма постъпил нито предварителен, нито окончателен доклад на агенцията за
констатирани нарушения.
Дори да има констатации за нередности след приключването на проверката, Община Бургас
има право да ги оспорва и оспорванията да бъдат уважени или отхвърлени.
Тиражирането на фрагментарно избрани твърдения за констатирани нередности са
нарушаване на нормативно предвидения ред за контрол по чл.33 от Наредбата за определяне
на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми,
съфинансирани от европейския съюз (Приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., Обн. ДВ. бр.97 от 8
Декември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм.
ДВ. бр.7 от 21 Януари2011г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г.)
Считаме, че е недопустимо да се говори за нередности по неприключила проверка, без да е
изготвен съответния доклад със съответните констатации, препоръки и срокове за изпълнение,
без да ни е изпратен, без да сме упражнили правото си да дадем писмено становище.
Дори в бъдеще да има констатирани технически нарушения, всеки служител на
администрацията, участник в проекта носи персонална отговорност в качеството си на
служебно лице.
До този момент Община Бургас е изпълнила 32 проекта, финансирани от европейските
структурни и кохезионен фонд и по програмите за териториално сътрудничество , от които 5 по
ОПРР, 3 по ОПОС, 2 по ОПРЧР, 1 по ОПАК с общ бюджет: 36 140 734,15 лв. В процес на
изпълнение са 33 проекта финансирани от европейските структурни и кохезионен фонд и по
програмите за териториално сътрудничество, от които от които по ОПРР: 7, ОПОС: 6, ОПРЧР:
2, ОПАК: 3, ОП „Техническа помощ“:1, ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“: 1, ОП за развитие на сектор „Рибарство“: 1 с общ бюджет: 238 232
422,98 лв. Проектите, които в момента са в процес на оценка са 16 и са с общ бюджет 45 284
256,10 лв
Като една от най-динамичните общини в България, с най- много усвоени средства по
европейски програми, сме допускали и грешки поради големия обем от работа, но в никакъв
случай не можем да се съгласим, че те могат да се характеризират като „измама“. Примерите
за доверието, което сме изградили пред европейските ни партньори, са десетки и категорично
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Резюме: Бургас. В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта
на Младежки културен център, нито има опасност за училище „Кирил и Методий“.
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отказваме неприключила проверка да бъде съобщавана с квалификации, накърняващи
изграденото с много усилия име на коректен партньор.
По отношение на училище СОУ „Кирил и Методий“:
В Община Бургас няма подаден сигнал от директора на училището , учители или от родители
за промени в конструкцията на сградата. Въпреки всичко, беше сформирана 8 членна комисия
от строителни експерти, която извърши проверка и констатира следното: Сградата се
наблюдава от началото на 2012 год. Поставени са гипсови марки на определени участъци със
стари пукнатини . В периода са извършвани огледи на марки поставени отвън по цокъла на
училището от страна на изкопа, вътре по стълбището на централния вход, отвън на
площадката и цокъла пред централните стълби, в сутерена по стените и в котелното /втори
сутерен/ стени и таван. Някои от тези марки са поставени още при първия оглед преди
започване на изкопа на подземния паркинг, преди повече от 18 месеца. При контролните
проверки и огледи до момента не са наблюдавани отваряне на пукнатините. Марките поставени
на 10.10.12г. не дават отклонение от последният оглед до сега. Решението на комисията е, че
пукнатините са в границите на допустимото и не нарушават носещата конструкция на сградите.
Наблюдението ще продължи, като след 30 дни комисията ще посети отново обектите, да отчете
показанията по марките и при необходимост да даде нови указания. Независимо от
констатациите на комисията, които категорично показват, че няма опасност за сградата и по
никакъв начин не е застрашена сигурността на учениците, телевизия СКАТ по един
изключително недостоен начин продължава да всява страх сред родителите и децата им.
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Дата: 25.03.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1060236
Брой думи: 126
Резюме: Семинар на тема „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова
схема „Енергийна ефективност и зелена икономика"" организира в края на седмицата Enterprise
Europe Network към Търговско-промишлена палата - Враца, съвместно с Аксент Консултинг.
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Заглавие: Разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена
икономика"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Семинар на тема „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова
схема „Енергийна ефективност и зелена икономика"" организира в края на седмицата Enterprise
Europe Network към Търговско-промишлена палата - Враца, съвместно с Аксент Консултинг.
На семинара ще бъдат изяснени критериите за допустимост по ОП „Конкурентоспособност",
чиято грантова схема "Енергийна ефективност и зелена икономика" е отворена за прием на
проектни предложения до 31.10.2013 година.
По време на семинара ще бъдат подробно разгледани условията и възможностите на
процедурата, етапите на кандидатстване, тесните места при подготовка на проектното
предложение, както и механизмите за изпълнение.
Срещата ще се проведе на 29 март, от 10.00 часа, в Конферентната зала на Търговскопромишлена палата - Враца, пл. Христо Ботев. От палатата уточняват, че желаещите да
участват трябва да заявят намерението си до 28 март.
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Заглавие: Община Бургас: НФСБ се опитва чрез манипулации да саботира развитието на
града
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта на
Младежки културен център, нито има опасност за училище “Кирил и Методий”. Това заявиха от
общинския пресцентър по повод днешната пресконференция на НФСБ, с която от партията
поискаха оставката на бургаския градоначалник. Официалният отговор бе публикуван на
страницата на община Бургас. “Община Бургас категорично възразява срещу твърденията на
партия НФСБ (телевизия СКАТ), тъй като те са част от борбата им за власт чрез опит да
саботират развитието на Бургас с манипулации”, се казва в становището на общината. Ето
какво се казва още в него
“АФКОС” извършва проверка по сигнал на телевизия СКАТ до ОЛАФ и това е нормална
практика, тъй като агенцията е длъжна да реагира на всеки подаден сигнал. Подаването на
сигнал не означава виновност за проверяваната институция. Община Бургас категорично
съдейства на органите при извършването на проверките, уважавайки принципа на прозрачност
при изразходването на публични средства. Поради липса на идеи за предизборната си
програма телевизия СКАТ от месеци подава сигнали срещу Община Бургас до всички възможни
институции и превръща това в свои новини с обиди и квалификации. Както всяка една
институция, която работи с публични и европейски средства, Община Бургас е проверявана
нееднократно от съответните контролиращи органи, но това не ни прави “злоупотребяващи”.
Проверката на АФКОС в Младежки културен център по сигнал на СКАТ не е приключила – в
Община Бургас няма постъпил нито предварителен, нито окончателен доклад на агенцията за
констатирани нарушения. Дори да има констатации за нередности след приключването на
проверката, Община Бургас има право да ги оспорва и оспорванията да бъдат уважени или
отхвърлени.”. От общината съобщават още, че тиражирането на фрагментарно избрани
твърдения за констатирани нередности са нарушаване на нормативно предвидения ред за
контрол по чл.33 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (Приета
с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., Обн. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19
Януари2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари2011г., изм. ДВ.
бр.6 от 20 Януари 2012г.). Считаме, че е недопустимо да се говори за нередности по
неприключила проверка, без да е изготвен съответния доклад със съответните констатации,
препоръки и срокове за изпълнение, без да ни е изпратен, без да сме упражнили правото си да
дадем писмено становище.
Дори в бъдеще да има констатирани технически нарушения, всеки служител на
администрацията, участник в проекта, носи персонална отговорност в качеството си на
служебно лице.
До този момент Община Бургас е изпълнила 32 проекта, финансирани от европейските
структурни и кохезионен фонд и по програмите за териториално сътрудничество , от които 5 по
ОПРР, 3 по ОПОС, 2 по ОПРЧР, 1 по ОПАК с общ бюджет: 36 140 734,15 лв. В процес на
изпълнение са 33 проекта финансирани от европейските структурни и кохезионен фонд и по
програмите за териториално сътрудничество, от които от които по ОПРР: 7, ОПОС: 6, ОПРЧР:
2, ОПАК: 3, ОП “Техническа помощ”:1, ОП “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”: 1, ОП за развитие на сектор “Рибарство”: 1 с общ бюджет: 238 232
422,98 лв. Проектите, които в момента са в процес на оценка са 16 и са с общ бюджет 45 284
256,10 лв.

Медиен мониторинг | 3/26/2013

Резюме: В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта на
Младежки културен център, нито има опасност за училище “Кирил и Методий”. Това заявиха от
общинския пресцентър по повод днешната пресконференция на НФСБ, с която от партията
поискаха оставката на бургаския градоначалник. Официалният отговор бе публикуван на
страницата на община Бургас.
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“Като една от най-динамичните общини в България, с най-много усвоени средства по
европейски програми, сме допускали и грешки поради големия обем от работа, но в никакъв
случай не можем да се съгласим, че те могат да се характеризират като “измама”. Примерите
за доверието, което сме изградили пред европейските ни партньори, са десетки и категорично
отказваме неприключила проверка да бъде съобщавана с квалификации, накърняващи
изграденото с много усилия име на коректен партньор.
По отношение на училище СОУ “Кирил и Методий”:
В Община Бургас няма подаден сигнал от директора на училището , учители или от родители
за промени в конструкцията на сградата. Въпреки всичко, беше сформирана 8-членна комисия
от строителни експерти, която извърши проверка и констатира следното: Сградата се
наблюдава от началото на 2012 год. Поставени са гипсови марки на определени участъци със
стари пукнатини. В периода са извършвани огледи на марки, поставени отвън по цокъла на
училището от страна на изкопа, вътре по стълбището на централния вход, отвън на
площадката и цокъла пред централните стълби, в сутерена по стените и в котелното /втори
сутерен/ стени и таван. Някои от тези марки са поставени още при първия оглед, преди
започване на изкопа на подземния паркинг, преди повече от 18 месеца. При контролните
проверки и огледи до момента не е наблюдавано отваряне на пукнатините. Марките, поставени
на 10.10.12 г., не дават отклонение от последният оглед до сега.
Решението на комисията е, че пукнатините са в границите на допустимото и не нарушават
носещата конструкция на сградите. Наблюдението ще продължи, като след 30 дни комисията
ще посети отново обектите, за да отчете показанията по марките и при необходимост да даде
нови указания. Независимо от констатациите на комисията, които категорично показват, че
няма опасност за сградата и по никакъв начин не е застрашена сигурността на учениците,
телевизия СКАТ по един изключително недостоен начин продължава да всява страх сред
родителите и децата им.
Още по темата: "СКАТ" с поредна манипулация, замеси името на бургаския кмет в строеж в
защитена територия. Концесионерът на Северния плаж: СКАТ са против всичко, което се
случва в Бургас. Доведеният брат на Октай работи в тв СКАТ
ГЕРБ: Знаем, че съветниците от НФСБ са на заплата за всяко изказване, но да уважават
гражданите.
БСП и НФСБ искат оставката на Маджарова, ГЕРБ: Отчаяни опити, гледаме на тях с насмешка.
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Заглавие: Общината: НФСБ опитват да саботират развитието на Бургас с манипулации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Позиция на общината по повод искането за оставка на кмета:
В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта на Младежки
културен център, нито има опасност за училище "Кирил и Методий".
Община Бургас категорично възразява срещу твърденията на партия НФСБ /телевизия СКАТ/,
тъй като те са част от борбата им за власт чрез опит да саботират развитието на Бургас с
манипулации.
Фактите са следните:"АФКОС" извършва проверка по сигнал на телевизия СКАТ до ОЛАФ и
това е нормална практика, тъй като агенцията е длъжна да реагира на всеки подаден сигнал.
Подаването на сигнал не означава виновност за проверяваната институция.
Община Бургас категорично съдейства на органите при извършването на проверките,
уважавайки принципа на прозрачност при изразходването на публични средства.
Поради липса на идеи за предизборната си програма телевизия СКАТ от месеци подава
сигнали срещу Община Бургас до всички възможни институции и превръща това в свои новини
с обиди и квалификации.
Както всяка една институция, която работи с публични и европейски средства, Община Бургас е
проверявана нееднократно от съответните контролиращи органи, но това не ни прави
"злоупотребяващи".
Проверката на АФКОС в Младежки културен център по сигнал на СКАТ не е приключила- в
Община Бургас няма постъпил нито предварителен, нито окончателен доклад на агенцията за
констатирани нарушения.
Дори да има констатации за нередности след приключването на проверката, Община Бургас
има право да ги оспорва и оспорванията да бъдат уважени или отхвърлени.
Тиражирането на фрагментарно избрани твърдения за констатирани нередности са
нарушаване на нормативно предвидения ред за контрол по чл.33 от Наредбата за определяне
на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми,
съфинансирани от европейския съюз (Приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., Обн. ДВ. бр.97 от 8
Декември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм.
ДВ. бр.7 от 21 Януари2011г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г.)
Считаме, че е недопустимо да се говори за нередности по неприключила проверка, без да е
изготвен съответния доклад със съответните констатации, препоръки и срокове за изпълнение,
без да ни е изпратен, без да сме упражнили правото си да дадем писмено становище.
Дори в бъдеще да има констатирани технически нарушения, всеки служител на
администрацията, участник в проекта носи персонална отговорност в качеството си на
служебно лице.
До този момент Община Бургас е изпълнила 32 проекта, финансирани от европейските
структурни и кохезионен фонд и по програмите за териториално сътрудничество , от които 5 по
ОПРР, 3 по ОПОС, 2 по ОПРЧР, 1 по ОПАК с общ бюджет: 36 140 734,15 лв. В процес на
изпълнение са 33 проекта финансирани от европейските структурни и кохезионен фонд и по
програмите за териториално сътрудничество, от които от които по ОПРР: 7, ОПОС: 6, ОПРЧР:
2, ОПАК: 3, ОП "Техническа помощ":1, ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика": 1, ОП за развитие на сектор "Рибарство": 1 с общ бюджет: 238 232
422,98 лв. Проектите, които в момента са в процес на оценка са 16 и са с общ бюджет 45 284
256,10 лв.
Като една от най-динамичните общини в България, с най- много усвоени средства по
европейски програми, сме допускали и грешки поради големия обем от работа, но в никакъв
случай не можем да се съгласим, че те могат да се характеризират като "измама". Примерите
за доверието, което сме изградили пред европейските ни партньори, са десетки и категорично
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Резюме: Позиция на общината по повод искането за оставка на кмета:
В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта на Младежки
културен център, нито има опасност за училище "Кирил и Методий".
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отказваме неприключила проверка да бъде съобщавана с квалификации, накърняващи
изграденото с много усилия име на коректен партньор.
По отношение на училище СОУ "Кирил и Методий":
В Община Бургас няма подаден сигнал от директора на училището, учители или от родители за
промени в конструкцията на сградата. Въпреки всичко, беше сформирана 8 членна комисия от
строителни експерти, която извърши проверка и констатира следното:
Сградата се наблюдава от началото на 2012 год. Поставени са гипсови марки на определени
участъци със стари пукнатини . В периода са извършвани огледи на марки поставени отвън по
цокъла на училището от страна на изкопа, вътре по стълбището на централния вход, отвън на
площадката и цокъла пред централните стълби, в сутерена по стените и в котелното /втори
сутерен/ стени и таван. Някои от тези марки са поставени още при първия оглед преди
започване на изкопа на подземния паркинг, преди повече от 18 месеца. При контролните
проверки и огледи до момента не са наблюдавани отваряне на пукнатините. Марките поставени
на 10.10.12г. не дават отклонение от последният оглед до сега.
Решението на комисията е, че пукнатините са в границите на допустимото и не нарушават
носещата конструкция на сградите. Наблюдението ще продължи, като след 30 дни комисията
ще посети отново обектите, да отчете показанията по марките и при необходимост да даде
нови указания.
Независимо от констатациите на комисията, които категорично показват, че няма опасност за
сградата и по никакъв начин не е застрашена сигурността на учениците, телевизия СКАТ по
един изключително недостоен начин продължава да всява страх сред родителите и децата им.
Източник: News.Burgas24.bg
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Заглавие: Четирима зам.-министри в МИЕТ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Виолета Лорер ще отговаря за икономическия ресор с акцент върху малките и средните
предприятия. "Основната ни задача ще е да поддържаме икономическата стабилност в
страната и максимално да улесним малките и средните предприятия", обяви Лорер и допълни,
че вече е задействана процедура за изплащане на дължими от държавата средства на
фирмите.
Ирена Младенова поема европейските програми, ще отговаря и за инвестиции, иновации и
предприемачество. "Ще направим всичко възможно да ускорим изплащането на средства по
оперативна програма "Конкурентоспособност" и по този начин да подпомогнем фирмите.
Предстои ни работа и за популяризирането на вече отворени схеми, насочени към бизнеса,
съобщи Ирена Младенова. Една от тях предвижда кредитиране с преференциални лихви на
малките и средните предприятия с повече от 700 милиона лева, която се реализира по
инициативата Джереми. Втората схема е насочена към подпомагане на фирмите в областта на
енергийната ефективност. По нея общото финансиране е на стойност 300 милиона лева, като
при необходимост фирмите имат възможност да използват кредитен ресурс, предоставен от
ЕБВР за съфинансиране, посочи зам.-министър Младенова. Като една от основните си задачи
тя открои и подготовката за европейско финансиране на българския бизнес през следващия
програмен период.
Божан Стоянов поема енергийния ресор в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. "Ще направим проверка на най-важните участници в българската енергийна система и
ще започнем промени, които да осигурят повече прозрачност в сектора, обяви Стоянов.
По думите на министър Василев през следващата седмица ще бъдат обявени изпълнителите
на международния одит в енергетиката.
Иво Маринов ще продължи да изпълнява своите задължения като ресорен заместник-министър
по туризма, обяви Асен Василев. Той обясни, че до това решение се е стигнало след среща с
туристическия бранш, който се е обединил около общите задачи за решаване в сектора, но не е
успял да стигне до консенсус по отношение на кандидатурата за заместник-министър.
Асен Василев запозна представителите на медиите със свършеното от своя екип през първата
работна седмица, откакто оглавява Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
По негово настояване електроразпределителните дружества ще приведат общите условия на
своите договори в съответствие с европейките норми в бранша. Този петък предстои първото
заседание на Обществения съвет по енергетика към МИЕТ. Условията за неговото
структуриране са изяснени и ще бъдат публикувани в близките дни.
Мерки за енергийна ефективност в 168 обществени сгради ще бъдат реализирани със средства
от Международен фонд "Козлодуй". Предстои сключването на договора, в който изрично ще
бъде предвиден ангажимент подизпълнителите да получат 30 на сто авансово плащане, сумите
да бъдат изплатени напълно в 30-дневен срок след приключване на работата и да бъде
разкрита гореща телефонна линия в МИЕТ, на която да се приемат сигнали за нередности при
изпълнението, обясни министър Василев.
В туристическия ресор предстои изработването на наредбите към Закона за туризма. За
максимална ефективност на работата ще бъдат сформирани работни групи с участието на
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Резюме: Виолета Лорер ще отговаря за икономическия ресор с акцент върху малките и
средните предприятия. "Основната ни задача ще е да поддържаме икономическата стабилност
в страната и максимално да улесним малките и средните предприятия", обяви Лорер и
допълни, че вече е задействана процедура за изплащане на дължими от държавата средства
на фирмите.
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представители на туристическия бранш и държавата. Ще бъде създадена и обществена
комисия, която да разработи дългосрочна стратегия за развитие на туризма в България./МИЕТ

25

Дата: 25.03.2013
Източник: www.gramofona.com
Връзка: http://gramofona.com/burgas-politika/obshtina-burgas-skat-stradat-ot-lipsa-na-idei-za-tovapuskat-signali-sreshtu-nas
Брой думи: 828

Заглавие: Община Бургас: СКАТ страдат от липса на идеи, за това пускат сигнали срещу
нас
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Община Бургас разпространи опровержение на обвиненията, които от партия НФСБ
отправиха днес срещу кмета Димитър Николов. Националистите поискаха оставката на
градоначалника и обявиха, че прикрива злоупотребите на свои служители. Публикуваме пълния
текст на становището.
В Община Бургас няма доклад на АФКОС за нарушения в проекта за ремонта на Младежки
културен център, нито има опасност за училище „Кирил и Методий".
Община Бургас категорично възразява срещу твърденията на партия НФСБ /телевизия СКАТ/,
тъй като те са част от борбата им за власт чрез опит да саботират развитието на Бургас с
манипулации.
Фактите са следните:
„АФКОС“ извършва проверка по сигнал на телевизия СКАТ до ОЛАФ и това е нормална
практика, тъй като агенцията е длъжна да реагира на всеки подаден сигнал. Подаването на
сигнал не означава виновност за проверяваната институция.
Община Бургас категорично съдейства на органите при извършването на проверките,
уважавайки принципа на прозрачност при изразходването на публични средства.
Поради липса на идеи за предизборната си програма телевизия СКАТ от месеци подава
сигнали срещу Община Бургас до всички възможни институции и превръща това в свои новини
с обиди и квалификации.
Както всяка една институция, която работи с публични и европейски средства, Община Бургас е
проверявана нееднократно от съответните контролиращи органи, но това не ни прави
„злоупотребяващи“.
Проверката на АФКОС в Младежки културен център по сигнал на СКАТ не е приключила- в
Община Бургас няма постъпил нито предварителен, нито окончателен доклад на агенцията за
констатирани нарушения.
Дори да има констатации за нередности след приключването на проверката, Община Бургас
има право да ги оспорва и оспорванията да бъдат уважени или отхвърлени.
Тиражирането на фрагментарно избрани твърдения за констатирани нередности са
нарушаване на нормативно предвидения ред за контрол по чл.33 от Наредбата за определяне
на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми,
съфинансирани от европейския съюз (Приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., Обн. ДВ. бр.97 от 8
Декември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм.
ДВ. бр.7 от 21 Януари2011г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г.)
Считаме, че е недопустимо да се говори за нередности по неприключила проверка, без да е
изготвен съответния доклад със съответните констатации, препоръки и срокове за изпълнение,
без да ни е изпратен, без да сме упражнили правото си да дадем писмено становище.
Дори в бъдеще да има констатирани технически нарушения, всеки служител на
администрацията, участник в проекта носи персонална отговорност в качеството си на
служебно лице.
До този момент Община Бургас е изпълнила 32 проекта, финансирани от европейските
структурни и кохезионен фонд и по програмите за териториално сътрудничество , от които 5 по
ОПРР, 3 по ОПОС, 2 по ОПРЧР, 1 по ОПАК с общ бюджет: 36 140 734,15 лв. В процес на
изпълнение са 33 проекта финансирани от европейските структурни и кохезионен фонд и по
програмите за териториално сътрудничество, от които от които по ОПРР: 7, ОПОС: 6, ОПРЧР:
2, ОПАК: 3, ОП „Техническа помощ“:1, ОП „Развитие на конкурентоспособността на
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Резюме: Община Бургас разпространи опровержение на обвиненията, които от партия НФСБ
отправиха днес срещу кмета Димитър Николов. Националистите поискаха оставката на
градоначалника и обявиха, че прикрива злоупотребите на свои служители. Публикуваме пълния
текст на становището.
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българската икономика“: 1, ОП за развитие на сектор „Рибарство“: 1 с общ бюджет: 238 232
422,98 лв. Проектите, които в момента са в процес на оценка са 16 и са с общ бюджет 45 284
256,10 лв
Като една от най- динамичните общини в България, с най- много усвоени средства по
европейски програми, сме допускали и грешки поради големия обем от работа, но в никакъв
случай не можем да се съгласим, че те могат да се характеризират като „измама“. Примерите
за доверието, което сме изградили пред европейските ни партньори, са десетки и категорично
отказваме неприключила проверка да бъде съобщавана с квалификации, накърняващи
изграденото с много усилия име на коректен партньор.
По отношение на училище СОУ „Кирил и Методий“:
В Община Бургас няма подаден сигнал от директора на училището , учители или от родители
за промени в конструкцията на сградата. Въпреки всичко, беше сформирана 8 членна комисия
от строителни експерти, която извърши проверка и констатира следното:
Сградата се наблюдава от началото на 2012 год. Поставени са гипсови марки на определени
участъци със стари пукнатини . В периода са извършвани огледи на марки поставени отвън по
цокъла на училището от страна на изкопа, вътре по стълбището на централния вход, отвън на
площадката и цокъла пред централните стълби, в сутерена по стените и в котелното /втори
сутерен/ стени и таван. Някои от тези марки са поставени още при първия оглед преди
започване на изкопа на подземния паркинг, преди повече от 18 месеца.
При контролните проверки и огледи до момента не са наблюдавани отваряне на пукнатините.
Марките поставени на 10.10.12г. не дават отклонение от последният оглед до сега.
Решението на комисията е, че пукнатините са в границите на допустимото и не нарушават
носещата конструкция на сградите. Наблюдението ще продължи, като след 30 дни комисията
ще посети отново обектите, да отчете показанията по марките и при необходимост да даде
нови указания.
Независимо от констатациите на комисията, които категорично показват, че няма опасност за
сградата и по никакъв начин не е застрашена сигурността на учениците, телевизия СКАТ по
един изключително недостоен начин продължава да всява страх сред родителите и децата им.
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