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Медиен мониторинг – обобщение
20.04.2013 г.
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Телевизии и радиостанции
Дата: 19.04.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: Новини
Място на материала: 19.00 часа
Продължителност в мин.: 1,30
Брой думи: 232
Резюме: 9.Новина
България може да загуби част от предвидените европейски средства, предупреди Брюксел.
Причината е бавно усвояване на парите по оперативните програми. Същата съдба очаква още
5 държави в общността. Според доклад на Еврокомисията до есента на миналата година
страната ни е усвоила едва 30% от предвидените средства. По-зле е единствено Румъния – с
15 на сто усвояемост.
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Текст: 9.Новина
България може да загуби част от предвидените европейски средства, предупреди Брюксел.
Причината е бавно усвояване на парите по оперативните програми. Същата съдба очаква още
5 държави в общността. Според доклад на Еврокомисията до есента на миналата година
страната ни е усвоила едва 30% от предвидените средства. По-зле е единствено Румъния – с
15 на сто усвояемост.
Репортер: Според доклада Брюксел не дава добра оценка за изпълнението на нито една от
оперативните програми. Изключение прави Техническа помощ, с която се осигуряват пари за
заплатите и обучението в държавната администрация. Сериозни обаче са критиките към
програмите Околна среда и Конкурентоспособност, където са и най-големите рискове за
загуба на средства. Околна среда изостава с изпълнението на проектите в сектор води и
отпадъци, а по Конкурентоспособност резултат няма при научноизследователските проекти и
създаването на работни места за иновации. Слаба оценка се дава и на програмата срещу
безработицата Човешки ресурси. Освен България и Румъния, застрашени от спиране на
европейските средства са още Чехия, Унгария, Малта и Италия, в които нивото на
разплатените средства също остава ниско. Според експертите в Брюксел препъни-камък в
бързото усвояването на евросредствата са сложните процедури и прекомерната
административна тежест. Все пак от Еврокомисията уточняват, че данните за повечето страни
са до края на 2011, а повечето програми приключват през 2015 г. На практика всяка една от
държавите в риск има шанс да навакса с темпото в усвояването на парите от Брюксел.
19:14 часа
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Дата: 19.04.2013
Източник: Дарик радио
Предаване: Решения за по-добър живот
Място на материала:
Продължителност в мин.: 14
Брой думи: 2069

Текст: Репортер: Тази седмица се проведе среща между различни министерства, бизнес и
НПО. На нея бяха обсъдени политики за опазване на околната среда. Разговаряме с Атанаска
Колева, старши експерт в отдел „Управление на програмата” в дирекция „Кохезионна политика
за околна среда”.
Разкажете малко повече за тази среща, която се проведе тази седмица за координиране на
политиките по опазване на околната среда?
Атанаска Колева: Срещата беше инициирана от МОСВ, като един форум, в рамките на който
да имаме възможност всички управляващи органи на оперативни програми да представим това,
което до момента сме направили по подготовката за следващия програмен период, и в частност
начина, по който различните ведомства са успели да интегрират предложените мерки в
насоките за интеграция на политиките по околна среда и климат в техните програми.
Присъстваха представители на ЕК, които приветстваха разработените насоки. Също така
представители на бизнеса и неправителствения сектор, които имаха възможност да споделят с
нас своите впечатления от разработения документ. Може би първо да разкажем малко за
документа. (...) насоките се разработиха в продължение на една година по инициатива на
МОСВ. Като основание за разработване на насоките, от една страна, бяха определени текстове
в новите регламенти за следващия период 2014 – 2020 г., които изискват да бъдат
координирани действията по отношение на околната среда и климата в различните програми. И
всъщност ние инициирахме една вътрешноведомствена работна група, като компетентните
дирекции в министерството ни помогнаха да идентифицираме най-приоритетните нужди в
отделните сектори, върху които да акцентираме, след което привлякохме експерти вече от
останалите министерства и така се разшири форматът на работната група. И заедно всички ние
набелязахме всъщност мерките, като основно сме се концентрирали върху ангажименти във
връзка с членството ни в ЕС, т.е. ангажиментите ни по различните директиви и подготвихме,
така да се каже, една табличка с мерки, която беше предложена на съвета за управление на
средствата от ЕС към министъра по управление на средствата от ЕС. След като там бяха
приети без забележки, насоките бяха и официално одобрени на заседание на МС през месец
март тази година.
Репортер: Можете ли да кажете малко повече за тези мерки, които сте предложили?
Атанаска Колева: Мерките всъщност са мерки, които могат да попаднат в други оперативни
програми и следва да допринесат за реализиране политиката по околна среда. Например, в
сектор води нашето министерство финансира изграждане на инфраструктура в големите
градове, но също така Програмата за развитие на селските райони предоставя финансиране за
малки население места, където биха могли да финансират изграждане на канализация и ВиК
инфраструктура. Също така например оперативната програма за иновации и предприемачество
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Резюме: Репортер: Тази седмица се проведе среща между различни министерства, бизнес и
НПО. На нея бяха обсъдени политики за опазване на околната среда. Разговаряме с Атанаска
Колева, старши експерт в отдел „Управление на програмата” в дирекция „Кохезионна политика
за околна среда”.
Разкажете малко повече за тази среща, която се проведе тази седмица за координиране на
политиките по опазване на околната среда?
Атанаска Колева: Срещата беше инициирана от МОСВ, като един форум, в рамките на който
да имаме възможност всички управляващи органи на оперативни програми да представим това,
което до момента сме направили по подготовката за следващия програмен период, и в частност
начина, по който различните ведомства са успели да интегрират предложените мерки в
насоките за интеграция на политиките по околна среда и климат в техните програми.
Присъстваха представители на ЕК, които приветстваха разработените насоки. Също така
представители на бизнеса и неправителствения сектор, които имаха възможност да споделят с
нас своите впечатления от разработения документ. Може би първо да разкажем малко за
документа. (...) насоките се разработиха в продължение на една година по инициатива на
МОСВ. Като основание за
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би могла да подкрепи големи предприятия, които формират отпадни води, да осигурят
необходимата степен на пречистване на тези води. И така редица примери могат да бъдат
дадени за всички програми. Програмата за морско дело, ОП "Регионално развитие" и общо
взето всички оперативни програми, защото политиката по околна среда и особено изменението
на климата са хоризонтални теми, които касаят всеки сектор в нашето ежедневие и въобще в
държавата. След като бяха одобрени насоките и след възприемането от страна на ЕК, че това,
което сме направили е една изключително добра практика, ние решихме да не губим повече
време и всъщност да се концентрираме вече как оттук нататък ще се реализира това нещо,
защото всъщност идеята, колкото и да е добра, ако тя не се реализира по най-качествения
начин, не сме постигнали целта, за която започнахме тези наши действия. И всъщност
организирахме тази среща, на която дадохме думата и на останалите ведомства да представят
те какво са предприели. Друго нещо, което е амбициозна наша цел е нещо като втора фаза на
насоките, в рамките на която планираме да разработим конкретни критерии, с които да може да
се проследява това изпълнение на набелязаните мерки. Също така понеже е изискване на
регламентите за следващия програмен период 20% от средствата за държавата да бъдат
заделени за дейности по климата. И сме идентифицирали като дейност, която трябва да се
извърши, разработване на някакъв механизъм или методология, по която да може това да се
проследи, защото ние ще трябва да го докладваме в един момент и то трябва да бъде
проследяемо. Та всички тези действия, които оттук нататък ще трябва да предприемем, ние
имахме възможност да обсъдим на проведената среща. Друга част от амбициозния ни план е
да създадем една мрежа от експерти на национално ниво, която всъщност да продължи да
подпомага отделните ведомства при интеграцията на политиките по околна среда и изменение
на климата, като разработи такива критерии, които те да могат да използват при оценката на
проектите. Т.е когато постъпи един проект за оценка по която и да е програма, да може да му се
даде приоритет, ако той допринася или замърсява по-малко околната среда, или допринася за
борбата с изменение на климата. Примери могат да се дадат много. Такава мрежа всъщност
съществува на европейско ниво, тя се казва НЕЯ и всъщност е мрежа на компетентните органи
по околна среда. Ние бяхме вдъхновени от тяхната дейност и всъщност ни хрумна идеята.
Няма нищо лошо да се прилагат вече установени добри практики. Друго, което е много важно,
че в рамките на тази среща имахме възможност да чуем и мнението на бизнес и
неправителствения сектор. Ние работим в непрекъснат диалог с представителите на тези
среди, те членуват и в работната група за разработване на нашата оперативна програма и
желанието ни беше да ги включим и в този процес, защото те също биха могли да имат ценни
идеи, и особено по отношение на втора фаза на насоките, при формулирането на самите
критерии, защото често и писмено сме получавали такива предложения от тях за включване в
нашата програма, но всъщност сме идентифицирали, че те по-скоро са критерии, които могат
да бъдат заложени при изпълнението на насоките. Също така планираме да ги включим и в
тази неформална мрежа, която ще сформираме, така че да се чувстват съпричастни към
процеса и да можем максимално широк кръг от хора да обхванем, защото всеки би могъл да
има добри идеи, когато е експерт в дадена област.
Репортер: Казахте, че на тази работна среща са обсъждани мерки и политики за опазване на
околната среда, а можете ли да кажете по-конкретно с примери какви ангажименти са поели и
министерствата, и самият бизнес, който е един от основните замърсители на околната среда?
Атанаска Колева: Да, бизнесът наистина е един от основните замърсители, така че се
надяваме, че с подкрепа от програма иновации и предприемачество, която мисля, че
последното й наименование вече е и конкурентоспособност, по тази програма ще могат да
бъдат подкрепени големите предприятия, за да си осигурят съответното пречистване.
Например по ОП "Регионално развитие" ще могат по-ефективно да се използват нови
технологии в областта на водите, ВЕИ. Темата енергийна ефективност също е застъпена в тази
програма. Например смяна на горивната база в сградите, което би допринесло за политиката по
климата. В момента това, което сме идентифицирали всъщност на срещата е, че програмите се
намират в различен етап на разработване, което евентуално би ни затруднило в нашата
работа, защото докато нашата програма и програмата за регионално развитие са в доста
напреднал етап, има програми, които тепърва са провели първо заседание на работните си
групи и имаха визия какво ще включват в програмите си, но не са толкова детайлно разписани
все още техните конкретни предложения. В този ред на мисли те споделиха, че подготвените от
нас насоки са им били изключително полезни, защото определяйки обхвата на програмите си
поне по отношение на мерките околна среда са сигурни какво трябва да включат, защото вече
сме го идентифицирали заедно. Оттук нататък се изяснява обхвата по отношение на другите
мерки, които трябва да планират. Така или иначе финансовият ресурс за следващия програмен
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период очаквам да бъде отново ограничен и недостатъчен за всички ангажименти, които
държавата следва да изпълни. Хубаво е, че от този ограничен ресурс все пак всички сме на
общото мнение, че трябва да бъдат заделени средства за околна среда, защото назад във
времето имаше едно разбиране, че това са дейности, които не би трябвало толкова
приоритетно да се финансират, предвид някои социално насочени може би дейности. Но мисля,
че вече цялото и общество дори узря за мисълта, че не може да имаме устойчиво развитие без
опазване на околната среда, което всъщност е и един от основните приоритети на
европейската стратегия Европа 2020, която е основополагащият документ, върху който всички
ние стъпваме, подготвяйки нашите програми.
Репортер: А смятате ли, че с подобни срещи, междуведомствени, между различни
министерства, институции, бизнес, неправителствен сектор, държавата ще бъде по-подготвена
този път за писането на проекти, на усвояването на тези средства? Понеже последните 4
години имаше проблеми на различни нива.
Атанаска Колева: Факт. От една страна, настоящият програмен период стартира доста късно и
това забавяне трябваше да бъде компенсирано в движение, което предизвика и редица
проблеми. Надяваме се следващия програмен период да започнем, всъщност ние сме
започнали подготовката отсега, от една страна, самата нормативна уредба, различни указания
и насоки, като насоките, които ние разработихме, които да помогнат и на бенефициентите
отсега да помислят за подготовката на проектите си. Защото за да имаме успешна реализация
през следващия програмен период, е важно ние да имаме отсега готови проекти и при
одобрение на самите програми да се започне реализацията. Защото всички необходими
разрешителни по законодателството, предпроектни проучвания и други необходими, които
трябва да се реализират преди стартирането на един проект, отнемат страшно много време и
всъщност се реализира едно забавяне, при което впоследствие е заплаха за реализацията на
самите проекти. Считам, че за следващия програмен период сме изградили една доста постабилна основа и сме започнали своевременно подготовката, така че да го реализираме
успешно. Освен това нашите оперативни програми за околна среда и за регионално развитие
са първите оперативни програми, които са изпратени в комисията изобщо. С което, честно
казано, ние изненадахме самата комисия и се наложи те бързо да си осъществят вътрешната
комуникация между отделните дирекции, за да могат да ни върнат някакви коментари. Това
създава известен оптимизъм може би, че този път ще успеем навреме да бъдем подготвени и
по-успешно да реализираме програмите, и разбира се, комуникацията, за която споменахте, е
от изключително значение. Докато през настоящия програмен период изключително се
акцентираше върху демаркацията между отделните програми, т.е. липсата на припокриване за
финансиране на едни и същи дейности, сега през настоящия период също има поставен акцент
върху синергията, т.е. отделните програми да се допълват, за да може максимално ефективно
да реализираме политиките и да постигнем максимален ефект от финансирането.
Репортер: Мислено ли е в облекчаването на административните процедури за кандидатстване,
при писането на проекти? Понеже преди доста често се срещаше едно незнание, дори сред
субектите, които кандидатстваха по различни оперативни програми.
Атанаска Колева: Така е. Многократно сме получавали писма от наши бенефициенти със
затрудненията, които те срещат при подготовката на проектите си и множеството документи,
които не само на етап кандидатстване, ами и на етап отчитане на проектите им се изискват
няколкократно. Ние през настоящия програмен се опитахме да облекчим, и смея да твърдя, че
значително облекчихме процеса, като за приоритети дейности, които така или иначе са
ангажимент на държавата и до един момент предоставяхме финансиране в рамките на
конкурентни процедури, предприехме едно изменение, чрез което започнахме да предоставяме
средствата на директно предоставяне, т.е. след като са идентифицирани общините, в които
следва да се изгради ВиК инфраструктура, то не е нужно те да се конкурират с други общини,
защото е ясно, че община Бургас няма да подаде проект за изграждане на канализацията на
Варна. В този ред на мисли отпадна конкурентния подход и преминахме на директно
предоставяне, което дава възможност и за една по-обра комуникация със самите
бенефициенти. Когато липсва конкурентния елемент, ние можем да си комуникираме с тях и да
подобряваме проектите в самия етап на оценка, което беше изключително полезно и за нас,
тъй като се подаваха за оценка проекти със значително по-високо качество. Честно казано,
оценителните комисии преди това губеха страшно много време да подобряват качеството на
проектите, които в някои случаи бяха трагични. Просто не си заслужаваше ресурса, който се
разходва, и човешки, за оценката им. И в този ред на мисли процесът малко се оптимизира. За
следващия програмен период една от задължителните секции, които следва да се попълнят,
тъй като оперативните програми ще бъдат разработвани по образец, предоставени в ЕК, т.е.
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ние вече не разписваме свободен текст, а имаме една рамка, и една от секциите в тази рамка е
намаляване на административната тежест. Т.е. и самата комисия явно вече е идентифицирала,
че това е един проблем, с който всички ние се сблъскваме. Обмисляха се и различни варианти
за електронно подаване на проектните предложения и различни други механизми. Това всичко
ще бъде анализирано и резултатът от различните анализи ще бъде предложен в секция
намаляване на административната тежест.

10

Национални печатни медии
Дата: 20.04.2013
Източник: в. ComputerWorld
Страница: 11,12
Брой думи: 1481

Заглавие: Недостигът на кадри е истинската криза за българските ИКТ износители
Подзаглавие: Проблемите, свързани с липсата на достатъчно квалифицирани хора,
намаляващото население и недостатъчно доброто образование, бяха обсъдени на втората
годишна кръгла маса "Bulgarian ICT Watch - възможности и успешни стратегии за ИКТ износ“
Автор: Тихомир ИВАНОВ
Текст: Секторът на ИКТ е сред икономическите сектори в България, които се оказаха найгъвкави и подготвени за кризата. След като тя започна да се усеща у нас, ясно си пролича, че
вече немалко български фирми в сферата на ИКТ са готови да парират трудностите на
ограничения роден пазар с успешни партньорства и проекти в чужбина. Пролича си, че редица
български компании вече могат да са не само желани аутсорсинг партньори, а и интересни и
успешни производители на собствени продукти и услуги, които имат място на много
чуждестранни пазари. При това дори на много развити пазари, като западноевропейските или
САЩ. Една друга задаваща се криза обаче заплашва растежа и устойчивостта на тези успешни
бизнеси. И тя не идва отвън, а бавно се разраства тук, при нас - все по-силният недостиг на
човешки ресурси. Разбира се, това не е тема, която ние споменаваме или вие чувате за пръв
път. Но е достатъчно важна, за да й се обърне внимание повече от веднъж. Защото ИКТ у нас е
като цвете в пустиня - развива се въпреки всичко, но не може без жизненоважни ресурси.
"Износът на технологични продукти от България бележи ръст от година на година. Със своето
развитие българските ИТ компании се трансформират от аутсорсинг компании в компании,
предоставящи собствени продукти и услуги на световните пазари. Все повече от тях откриват
офиси в Европа, САЩ, Азия. Тези компании са и едни от най-добрите работодатели в
България“, заяви Недялка Йоловска, управител на ICT Media, по време на откриването на
втората годишна кръгла маса "Bulgarian ICT Watch - възможности и успешни стратегии за ИКТ
износ“, организирана на 11 април от ICT Media, Българската агенция за инвестиции (БАИ) и
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Инициативата се проведе със
съдействието на Българската асоциация на информационните технологии (БАИТ) и
Българската аутсорсинг асоциация (БАА). Генерален партньор на събитието бе InterConsult
Bulgaria (ИнтерКонсулт България), a официални партньори бяха Datecs (Датекс) и Sofia Airport
Center.
Борислав Стефанов, изпълнителен директор БАИ, също отбеляза по време на събитието, че
ИКТ секторът е отличник в нашата икономика по отношение на средна работна заплата,
конкурентоспособност и експортен потенциал. "Това е един сектор, в който има както много
успешни чужди фирми в България, така и много успешни български фирми. В това отношение
проблематиката в този сектор е доста по-различна от тази в останалите в българската
икономиката. Тя опира до това как да намерим нови хора, така че да позволим на фирмите,
които вече са в България, да се развиват все по-бързо и по-успешно. В това отношение една от
темите, които най-често се дискутират и са най-важни за сектора, е свързана с образованието и
пазара на труда“, посочи той.
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Резюме: Секторът на ИКТ е сред икономическите сектори в България, които се оказаха найгъвкави и подготвени за кризата. След като тя започна да се усеща у нас, ясно си пролича, че
вече немалко български фирми в сферата на ИКТ са готови да парират трудностите на
ограничения роден пазар с успешни партньорства и проекти в чужбина. Пролича си, че редица
български компании вече могат да са не само желани аутсорсинг партньори, а и интересни и
успешни производители на собствени продукти и услуги, които имат място на много
чуждестранни пазари. При това дори на много развити пазари, като западноевропейските или
САЩ. Една друга задаваща се криза обаче заплашва растежа и устойчивостта на тези успешни
бизнеси. И тя не идва отвън, а бавно се разраства тук, при нас - все по-силният недостиг на
човешки ресурси. Разбира се, това не е тема, която ние споменаваме или вие чувате за пръв
път. Но е достатъчно важна, за да й се обърне внимание повече от веднъж. Защото ИКТ у нас е
като цвете в пустиня - развива се въпреки всичко, но не може без жизненоважни ресурси.
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Георги Брашнаров, председател на УС на БАСКОМ и управител на Nemetschek Bulgaria
(Немечек България), също смята липсата на достатъчно квалифицирани специалисти за
основен проблем. "Това наистина е една от най-големите бариери за увеличаване на оборота и
на износа. Част от проблема си е наш, защото знаем, че трябва да работим дългосрочно с
българската учебна система, но част е и на държавно ниво, защото ние лобираме за посвободен режим за привличане на чуждестранни специалисти, а трета част е в начина и
процесите, по които фирмите работят. Ясно е, че по екстензивния начин, по който досега
работихме, базиран само на привличане на повече и повече хора, трудно ще успеем да
издържим. Това означава, че трябва да сме по-интензивни, т. е. да имаме повече възможности
за финансиране на иновации и нови продукти и тяхното експортиране с много по-голям марж“,
каза той по време на дискусията.
Datecs - една от най-големите български ИКТ компании и износители - също не може да
избегне този проблем, сподели президентът на фирмата Николай Илиев. "Едната пречка, която
Datecs изпитва със същата сила, както и останалите фирми, е липсата на възможност за
растеж с качествени специалисти. В момента, в който си създадеш име, получаваш нови
поръчки, а винаги липсват подходящи кадри, особено за развой“, изтъкна той.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще се
опита да облекчи ситуацията с няколко нови мерки, сподели новият изпълнителен директор на
агенцията Никола Стоянов.
ИАНМСП ще се опита йерархично да сегментира фирмите в България според техния стадий на
развитие, така че да насочи конкретни мерки, с помощта на които компаниите да се развиват от
най-долния (идеята за бизнес) до най-горния сегмент (износ). Причината за сегментацията и
бъдещите мерки е фактът, че нашият пазар е малък и една фирма, какъвто и пазарен дял да
има у нас, няма как да се развие, за да бъде достатъчно конкурентоспособна на чуждите
компании, каза Никола Стоянов.
"Ако обаче много развием компаниите, те ще останат без достатъчно кадри - добави
изпълнителният директор. - Затова се мисли по прилагането на дуална система за обучение.
Тук и фирмите ще трябва да поемат своята роля чрез част от обучението на млади кадри, които
да могат да навлязат в практиката, а един-два дни да имат и теоретическа подготовка в учебно
заведение. Така тези кадри скоро ще могат да започнат реално да работят в някоя компания. В
тези обучения ще имаме нужда от помощта на бизнеса, защото целта на споменатото
сегментиране е фирмите, които са на по-преден етап, да предадат опита си на тези след тях в
развитието си. Опитът ми сочи, че това е изключително полезно и за самите обучаващи,
защото те самите разбират някои неща за себе си, преподавайки ги на някой друг.“
Георги Брашнаров отбеляза, че ИАНМСП е един от най-важните партньори за бъдещото
развитие на ИКТ у нас и се съгласи с Никола Стоянов. "Аз също споменах проблема с кадрите,
който спира доброто развитие на сектора, и ви уверявам, че отсега се мисли по въпроса.
Доколко фирмите са готови - ако минете през Софийския или Техническия университет и
попитате хората от първи или втори курс, едва ли повече от 10% няма да са такива, които вече
работят в някоя от тези фирми. Така че, компаниите са си взели поуката и дори прекаляват с
това, че голяма част от младежите не ходят в университетите. Но фирмите също порасват и
разбират, че това не е добре. Опитваме се да наложим регулация, каквато има и в Германия студентите да могат да работят максимално 20 часа на седмица, за да могат все пак да
посещават фундаменталните науки, които на фирмите не им е работа да преподават. Така
след 2-3 г. тези млади специалисти ще имат възможност не просто да са добри занаятчии, а да
израстнат като архитекти, дизайнери, проектни мениджъри и т. н.“, каза той.
Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер също адресира
няколко мерки на държавно ниво, целящи да доведат до повече добре образовани кадри за
сферата на ИКТ. "Ние си даваме сметка, че този сектор не може да бъде конкурентен на
световния пазар, ако не разчита на добре квалифицирани специалисти“, изтъкна тя още при
откриването на кръглата маса. Затова и ведомството води интензивни разговори с
Министерството на образованието за модифициране на образователните програми към
нуждите на бизнеса, добави тя. "В Закона за насърчаване на инвестициите са предвидени
специални стимули за обучение - възможност, от която се възползват все повече
високотехнологични компании. Разчитаме много и на Sofia Tech Park - проект, който трябва да
събере на едно място научните разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът,
който има нужда от тях, и структурите, които могат да финансират този процес. Проектът е в
интензивна подготвителна фаза, подписан е договор за финансиране на определени дейности
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“. Работим съвместно с представители на научните среди и бизнеса, подписани са
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меморандуми за сътрудничество с Техническия университет, БАН и Софийския университет.
Интересът към проекта от страна на бизнеса нараства непрекъснато, а нашата основна цел е
Sofia Tech Park да стане притегателно място за научния капацитет и иновативните компании от
страната и региона, да предлага уникална база за развитие, да стане не само национален, но и
балкански център за новаторство, технологии и икономика на знанието“, заяви Виолета Лорер.
Ивайло Славов, член на Борда на БАА и изпълнителен директор на Bulpros (Булпрос), обаче
изтъкна по време на събитието, че огромен проблем е не просто недостигът на образовани
кадри, а като цяло намаляването на населението. "Колкото повече намаляваме, толкова поголяма ще става нуждата от специалисти“, заяви той, добавяйки, че в България по-скоро ще
дойдат да работят ИКТ специалисти от Украйна, отколкото от Германия, въпреки че на хората
от Украйна им е значително по-трудно да дойдат да работят у нас. Според него, държавата
трябва усилено да работи върху улесняването на внасянето на чуждестранни професионалисти
от най-различни страни, а да не разчита само на ползите от членството си в Европейския съюз.
Недялка Йоловска сподели, че резултатите от проучване на ICT Media, направено сред
българските износители преди година, показват, че за своите успехи те най-много разчитат на
именно собствените си служители, на техните квалификации и на вътрешните си иновации.
Поддръжката на държавата бе едва на пето място. Дали това класиране може да се подобри с
помощта на резултатни мерки, насочени към насърчаването на вноса на професионалисти,
увеличаването на естествения прираст на населението и подобряването на образованието?
Със сигурност!
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Текст: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще има
възможността да усвои всичките 27.3 млн. лв. по проекта си за подпомагане на бизнеса, който
се финансира от оперативната програма "Конкурентоспособност". Новият директор на
агенцията Никола Стоянов съобщи през седмицата, че управляващият орган на програмата е
разрешил удължаването на срока на договора с една година - до април 2014-а, така че
забавените проекти да могат да бъдат реализирани.
Под ръководството на освободената преди малко повече от месец Мариана Велкова, от април
2010-а досега, бяха усвоени едва 13 млн. лв., от които реално са изплатени 9 млн. лв., а 4 млн.
лв. все още се бавят.
За да форсира работата, агенцията ще се заеме с напълно нова дейност - експертите ще
търсят за всяка фирма търговски партньори в конкретна държава. Те ще събират информация
за потенциални компании, които проявят интерес към българските продукти, и ще помагат в
преговорите между двете страни. Пилотно партньори ще се търсят на около 100 дружества,
като за целта вече са заделени 1.7 млн. лева. При добри резултати България ще поиска повече
европейски средства за тази дейност през следващия програмен период, обясни Стоянов. Ще
бъдат създадени и клъстъри, които да обединят фирми от един бранш, дори и да са конкуренти
на пазара. Заедно те ще имат по-голям шанс да реализират продукцията си зад граница.
Предстои да се формира и специално звено "Комуникации". Хората, които ще работят в него,
ще посещават лично предприятията и ще се срещат с представители на отделните сектори, за
да се запознаят и обсъдят проблемите. Те ще бъдат поставяни за решение пред агенцията и
икономическото министерство. Специалистите ще отговарят и за обратната връзка с фирмите.
"Трябва да се скъси разстоянието между агенцията и бизнеса", смята шефът на агенцията.
Малките и средните компании ще бъдат разпределени в групи в зависимост от това, на какъв
етап от развитието си се намират (стартиращи, търсещи външни пазари, малки или големи
износители). За всяка от тези групи ще се изготвят конкретни задачи, които да изкарат фирмите
на чуждестранните пазари. Така по-лесно ще се решава и кой да участват в международни
панаири и мисии в определени държави.
Заради забавените плащания по проекта и липсата на пари в агенцията участието на български
дружества в чуждестранни изложения и форуми е поставено пред изпитание. Ето защо с
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се работи за предоставяне на
оборотни пари, които да компенсират забавилите се плащания. Иначе новите планове на
ведомството предвиждат участие на 383 фирми в 19 панаира и на още 620 компании в 31
търговски мисии в чужбина от октомври до април 2014-а. Междувременно ще бъдат променени
условията, по които се кандидатства за участие в изложения, така че те да станат попрозрачни. Идеята е това да се случва по електронен път, чрез създаването на платформа като
част от големия проект на електронното управление. Кандидатствалите по интернет ще
получават допълнителни бонус точки и ще имат по-голям шанс да представят продукцията си
на българските щандове в чужбина.
Планирани са и десет бизнес форума в България и 49 семинара за обучение на предприемачи.
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Текст: България трябваше да е много по-подготвена за следващата порция европейски пари.
Дали е така?
Когато тази седмица в Брюксел пристигнал втория работен вариант на договора между
България и Европейската комисия за парите за 2014 - 2020 г., експертите там не могли веднага
да се запознаят с него - бил само на български. Едва на следващия ден дошъл и английският
вариант на българското предложение.
Покрай цялата суматоха, която настана в страната в последните месеци, е разбираемо някои
неща да се случват по-задъхано от нормалното. Когато става дума за парите от следващия
програмен период обаче, е важно да знаем, че хаосът се свежда само до няколко разбъркани
документа. За съжаление истината не е точно такава.
От една страна, България е сред първите, започнали преговори с комисията - още миналото
правителство се тупаше в гърдите с това постижение. Три от големите програми - "Транспорт",
"Човешки ресурси" и "Околна среда", са доста напреднали, а регионалната програма ги следва.
Но дяволът е в детайлите, а там нещата не изглеждат много розови. Общините имат сериозни
притеснения относно финансирането - 3/4 от тях все още не знаят откъде и как ще идват
парите им; транспортния сектор до последно се надяваше на пари за пътища, но сега ще
преработва програмата, защото основна част от нея, както се и очакваше, ще отиде за жп
транспорт; а най-новата програма - "Наука и образование", е все още в самото начало.
Най-голямата опасност обаче дебне другаде. Двете програми, насочени директно към бизнеса
- "Конкурентоспособност" и "Развитие на селските райони", не са още дори в работен
вариант, половин година преди старта. Тъй като и по двете предстоят доста големи промени,
опитът подсказва, че отново ни чакат спънки с единственото свежо финансиране, влизащо в
икономиката.
2014 - 2020 г. ще е много различен период. За разлика от сегашния България влиза в него на
бегом - набрала инерция от последните няколко години, с увеличаващи се трансфери, усвоени
пари и по-добре работеща система. И администрацията, и бизнесът имат зад гърба си първите
седем доста трудни години. Но именно заради този болезнен опит всеки провал оттук нататък
ще е много по-видим, а всяка забавена програма - много по-вредна. Задачата вече не е как да
усвояваме пари, а как да ги накараме да работят за бъдещето.
Това обаче минава през нещо, което откровено липсва - координация между различните
министерства и общини. Новият период ще иска от различните програми да работят заедно, за
да постигат цели. Да вземем за пример младежката безработица. България ще отдали
значителни средства за борба с нея, а ЕК ще допълни още поне 150 млн. евро специално за
този приоритет. Но тази безработица няма да почне да изчезва само защото Министерството
на труда и социалните грижи ще има повече пари. Още поне три министерства - на
образованието, на регионалното развитие и на икономиката - имат в програмите си
инструменти, предназначени за това. Смисъл ще има само ако всички те заедно с общините
работят заедно и концентрират ресурси по най-ефективния начин. Това служебният министър
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по еврофондовете Илияна Цанова нарича "програмите и министерствата да си говорят" (виж
интервюто).
Според главния икономист на "Отворено общество" Георги Ангелов това беше основна слабост
на стария период: "Растеж и заетост за мен е безапелационен приоритет и всичко трябва да
бъде организирано около тази цел. За съжаление ресурсите бяха разпределени към множество
цели и насочвани от различни министерства според техните си виждания и/или проектна
готовност. "За всяко министерство да има еврофондове, за да си ги харчи", е най-голямата
стратегическа слабост."
Въпреки добрите пожелания това не се е променило, личи в самия процес на подготовка на
програмите. Тук все още всеки е сам за себе си, всяко министерство е като отделна губерния, в
която се планират някакви мерки, без изобщо да се отчита връзката им с други програми.
Повечето разговори, които се водят между тях, са за да не се застъпват, а не за това как да
работят заедно. Новата програма "Наука и образование" например е заложила толкова много
мерки, че е ясно, че не е имало никакъв диалог с други министерства. Така започват много ясно
да личат и дупките в системата. Например в програмата на регионалното министерство
"Региони в растеж" този път ще се дават пари само на 1/4 от общините - най-важните
икономически центрове, с население над 30 хил. Останалите близо 200 общини ще зависят от
Програмата за развитие на селските райони. Сдружението на общините отказва да даде
съгласие за едната, без да види другата. Но докато "Региони в растеж" е минало няколко
консултации, разговори с НПО, общини и граждани и е вече на финалната права, селската
програма дори не е стартирала (виж текста).
Между другото именно с тази цел се подготвяше приемането на закон за управлението на
средствата от ЕС. Той не влезе в миналия парламент, а шансовете да бъде приет до края на
годината изглеждат мъгляви.Внимание, пропаст!
Ироничното в случая е, че идеята за кооперация изглежда основна в този период и за
общините, и за бизнеса. Това е видимо навсякъде: по селските райони ще се стимулират
проекти, разработени от няколко общини, казва Цанова, а по "Конкурентоспособност" ще се
иска от фирмите да създават обединения, за да максимализират ефекта от дадена инвестиция.
Но нито бизнес, нито общини могат още да си правят разчети за бъдещия период, защото и
двете програми са закъснели безобразно.
"Конкурентоспособност" и "Развитие на селските райони" са още на ниво идейна концепция,
разработвана от няколко души в съответните министерства, без никакви публични обсъждания
и без дори участие на работните групи. Това, половин година преди началото на периода, е
рецепта за провал. Бизнес програмата беше най-сбъркана миналия период и комбинацията от
лошо планиране и лоша бюрокрация я уби. Както Ангелина Добрева, заместник-председател на
Българската асоциация на консултантите по европейски програми, припомня, в края на 2011 г.,
пет години след началото на периода, по нея бяха реално платени по-малко от 6% от парите.
Това се подобри видимо от 2012 г. насам. "Изплатените само през януари 2012 г. пари по
проекти бяха повече от платеното за цялата 2009 г.", казва Добрева. Този ръст обаче не бива
да залъгва - на програмата й предстои мащабна промяна (виж текста) и предвид недоверието,
което бизнесът има към нея, тя надали ще стартира бързо. Затова публично обсъждане и
събирането на идеи от бизнеса трябваше да е започнало отдавна. Към настоящия момент има
огромен риск новата програма да се окаже отново дете на вътрешно планиране в МИЕТ, което
ще изпита трудности в реалния живот.
Програмата за селските райони пък е изправена пред друг риск. Тя остава огромна, но започва
с по-малко пари от миналия период - този път те ще паднат под 3 млрд. евро. Както стана ясно,
по нея ще минат повечето български общини, като ще трябва да се направят правила за
съвместни проекти, сътрудничество с регионалната програма и в същото време подкрепа за
малкия бизнес в тези места. Това няма да стане за няколко месеца или поне няма да стане
добре. Затова в земеделското министерство са измислили хитър трик - поне 20% от програмата
ще бъдат прехвърлени към директните плащания на земеделци. Това е безсмислено и вредно.
"За министрите е ясно защо - по-малко администрация. Но България има огромни нужди в
селските райони и за нас е трудно да разберем защо общините се съгласяват лесно да се
прехвърлят 20% от тях към субсидии", казва източник от Европейската комисия. Претекстът е,
че много от парите по програмата в този период се губят. Но това е абсурден аргумент:
решението е максимално оптимизиране на администрацията, гъвкавост на програмите и помощ
към бенефициентите, а не прехвърляне на пари другаде.
Парите на другите или нашите пари?
Прехвърлянето на пари всъщност е трик, който България ползва още от миналия период, но
той говори за две неща - некадърно програмиране или лошо изпълнение. Това е причината
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този път Европейската комисия например да откаже парите за транспорт да могат да се
отделят с еднаква тежест за жп и пътни проекти. Уроците от миналия период показаха, че така
релсовите пътища не ползват нищо, а всичко се прехвърля към пътищата.
ЕК е измислила и още един инструмент да накара страната да планира по-добре. В "Транспорт"
ще се намалят авансовите плащания - от 10 на 1%. Това значи, че бюджетът на страната ще се
натовари много при новите проекти, тъй като те ще се финансират изключително със собствени
средства и по-късно ще бъдат разплащани от еврофондовете. Ето защо става много важно кои
проекти ще се финансират и кога.
С други думи, този път думичката усвояване трябва да бъде забранена, казва Георги Ангелов.
"Въобще не бива да се мисли за еврофондовете като чужди пари, които усвояваме.
Оперативните програми и местните бюджетни ресурси трябва да имат едни и същи цели и
приоритети и да действат едновременно и координирано." Но за целта трябва да има
достатъчно местен ресурс, който да се използва. Това, което никой не обяснява все още, а
трябва да се каже на глас, е, че парите няма да са достатъчно и не могат да служат за всичко.
Европейското финансиране е допълващо и въпреки че България се опитва да го ползва като
основно, то няма да реши всичките й проблеми. Например общините искат да пречистват
питейната вода, която им е най-важна, но не могат да използват за това пари от "Околна
среда", тъй като тя се занимава с отпадъчните води и канализацията. "Водата, която
изхвърляме, ще е по-чиста от тази, която пием", казва по този повод главният икономист на
сдружението на общините Емил Савов. За да се пречисти и питейната вода, са нужни пари от
държавата, които тя не отпуска. Така смисълът от програмите понякога се губи.
Краят на училището
Така половин година преди началото на следващия програмен период основният въпрос остава
"научихме ли уроците". Отговорът не е еднозначен. В някои области, подготовката е много подобра от предишния път. Тогава администрацията и общините не бяха готови, нямаше тръба с
готови проекти, водният и жп секторът, както и здравеопазването, заседнаха. Сега проекти има,
а някои от тези промени ще се случат задължително - например парите за здраве зависят от
национална стратегия.
Но, от друга страна, не е ясно доколко уроците не са научени само формално. "До момента има
само средносрочни оценки (към 2010 г.) и оценки на отделни дейности по програми във връзка
с нуждата от промени", казва Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. "В
повечето случаи те са доста формални, базирани са на много малко реално изпълнени проекти
и представят общовалидни изводи, които обикновено са зададени от възложителите. Хора от
Европейската комисия са ми споделяли, че са получавали оценки, които дословно съдържат
техни препоръки, сякаш са резултат от направения анализ." Източник от ЕК наистина коментира
пред "Капитал", че "някои администрации рисуват по-оптимистични картини от нужното", и
допълва, че България прави много бавно необходимите промени.
Седем години са приемлив период за начално обучение. Четиринайсет обаче вече са твърде
много. по темата работиха
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Заглавие: ОП "Конкурентоспособност и иновации": Отново изоставащи
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ако сте имали какъвто и да било досег с бизнес през последните 4-5 години, със
сигурност знаете, че европейската програма "Конкурентоспособност" беше провал. Това
беше програмата с най-тежка бюрокрация, с най-зловещи забавяния и с най-малко плащания.
Някои неща явно трудно се променят. "Конкурентоспособност" е изоставащият ученик и за
следващия програмен период. През април 2013 г., малко след като би трябвало да са минали
консултациите с работните групи и да има работен вариант на новата програма, тя съществува
само като концепция, при това току-що завършена и известна на шепа хора в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма. "Тази седмица ще излезе първият работен драфт",
обещава Ирена Младенова, новият зам.-министър, който отговаря за програмата. Тя казва, че
няма представа защо е било забавянето, но когато е дошла преди месец, е заварила
концепция, която е трябвало да преработят. Срещи с работната група ще има другата седмица,
а до средата на май трябва да се представи идеята и на повече хора, които да дадат мнение:
бизнес, НПО, консултанти.
Това забавяне е вредно за програма, която е инструмент за пряка помощ за бизнеса. Много
хора ще имат какво да искат и какво да предложат в програмата. Много ще са и недоволните,
особено след като разберат за новия фокус. Досега "по-скоро разпръсваме пари и ефектът
след това не е видим", казва Младенова. Затова например, според нея трябва да бъдат
намалени парите за технологично обновление и модернизация за сметка на програмите, които
целят ефект, надскачащ отделните фирми. Според Ангелина Добрева, заместник-председател
на Българската асоциация на консултантите по европейски програми и управител на "Aдекум
Проекти за развитие" ЕООД обаче, това е единственият ресурс, който досега реално е усвоен
от бизнеса и е 50% наддоговорен. "Само за този вид подкрепа интересът беше между три и
шест пъти по-голям от наличния за съответната година финансов ресурс. С който и собственик
на фирма да говориш, всеки те пита: "Кога ще отворят пак "Конкурентоспособност". Въпросът
е показателен, че за света извън МИЕТ програмата се свързва единствено с процедурите за
покупка на активи" , казва тя. Според нея не бива да се залита към финансови инструменти
като заеми, за сметка на грантовите схеми. Подобен процес обаче е неизбежен, твърдят от
министерството.
Клъстъри - ако не става с добро...
"Винаги говорим за усвояемост, за проценти договорени пари. Това е по-скоро за вътрешен
ориентир (т.е. за администрацията - бел.ред.). Навън ние трябва да акцентираме върху това
къде и какво сме инвестирали и какъв ефект има", казва Младенова, която признава, че "в
момента нито имаме подходящите инструменти да събираме такава информация, нито досега е
имало фокус върху това".
Новата най-голяма ос ще бъде за иновации, като според Младенова ще се дават пари
предимно на групи компании, които имат обща идея от какво имат нужда, за да им се помогне.
"Опитахме да определим областите, в които ще има видим ефект от инвестициите. Искахме да
видим къде се случват клъстери в страната и как можем да ги подкрепим. Ако става дума
например за експорта, много компании казват: "Трябва да се сертифицираме, но тук няма къде
и ходим в чужбина." Очевидно е, че на тях им трябва сертифицираща лаборатория. Други ще
имат необходимост от друг вид подкрепа."
Министерството е определило няколко сектора като потенциални за инвестиции - от
електроника и информационни технологии до текстил, туризъм, производство на мебели и дрги.
Идеята е, че за да вземат финансиране, фирмите в тези сектори ще трябва да се обединяват и
да кандидатстват заедно. Атанас Кирчев, консултант от "Финвера консулт", дава за пример
естествено формиралите се клъстъри в Италия на малки обущарски работилници, които
ползват обединението си за по-добри цени за кожи. "Тук обаче клъстърите ще се създават по
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Резюме: Ако сте имали какъвто и да било досег с бизнес през последните 4-5 години, със
сигурност знаете, че европейската програма "Конкурентоспособност" беше провал. Това беше
програмата с най-тежка бюрокрация, с най-зловещи забавяния и с най-малко плащания.
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изкуствен начин, за да вземат грантово финансиране", казва Кирчев. Това не е задължително
лошо - съвместната дейност помага на фирмите, но предстои да се види дали те ще искат да
се обединяват (досегашният опит сочи по-скоро не) и дали това обединение ще е трайно.
Експертите - отвън
Друго нововъведение ще бъде отдавна исканото вадене на експертизата извън самата
програма. Чиновниците не могат, а и не бива да оценяват иновативност, устойчивост или
енергийна стойност на даден проект. Всичко това може да се върши от външен капацитет например вече създадените фондове за иновации Eleven и LauncHub, инженерни фирми за
проектите за енергийна ефективност, а банките - за по-стандартните проекти за технологично
модернизиране. Идеята безспорно е добра, но и тук ще има повече от достатъчно спорове за
критериите и самите оценители. Например предложението как да се подбират иновационни
проекти, в които държавата да съфинансира вече спечелили рисков капитал фирми. Идеята е
всяка компания, която спечели капитал до 5 млн. евро от голям инвестиционен фонд, да получи
още толкова от програмата. Но озадачаващо е например условието този фонд да управлява
над 1 млрд. евро и да отвори офис в България с поне три работни места. Също така, ако
проектът не е изпълнен до 3 години, финансирането от държавата се превръща в дълг.
Приоритетна ос "Доверие"
Но най-голямата слабост на "Конкурентоспособност" е това, че бизнесът не й вярва.
"Потенциалният бенефициент е гледан като субект, който протяга крадлива ръка към
държавните пари, казва Кирчев. И гледат да те пляснат по всякакъв начин по ръцете. Ефектът
е, че сериозните фирми приемат участието в програмата като авантюра и не участват. Масово
по "Конкурентоспособност" кандидатстват фирми авантюристи, които сключват договор, но не
го изпълняват и парите се връщат."
Той дава пример с Hyundai heavy industries, които кандидатстват през 2008 за закупуване на
оборудване за трансформатори. За да се осигури технологично всичко за новите машини,
компанията трябва да избие една стена. Експертите обаче решават, че това е ново
строителство, което не е допустимо по схемата. По същото време, по което Томислав Дончев
показа проекта като добър пример пред чужди журналисти, програмата не признава 600 хил.
разходи на компанията. Стига се до намеса на корейския посланик, а признаването на
финансовия отчет се бави повече от една година.
Промяната на тази бюрокрация тепърва ще се случва. "Трябва да обърнем фокуса - не да
затягаме на входа, така че малко проекти да минават. Фирмите с читави проекти невинаги искат
да се занимават с безкрайни административни процедури. Трябва да има лесно влизане, с
минимум администрация, но да има последващ строг мониторинг, който да не позволява
измами", казва Ирена Младенова. Звучи добре, но в последните години плановете за промяна в
бюрокрацията звучат като добри пожелания, не като конкретни действия.
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Заглавие: ОП "Региони в растеж": За София, Варна и каквото остане
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На хартия новата програма "Региони в растеж", която е наследник на "Регионално
развитие", е готова. Има проведени срещи с работни групи, разговори с общини и НПО,
доклади, концепции. Дори има прогнозна цифра, към която ще се стреми управляващият орган
на програмата - 4 млрд. лв., с почти милиард над миналия период.
На практика нещата не са точно такива. Тъй като този път Европейската комисия настоява за
много по-ясно определени приоритети, програмата ще обхваща много по-малко общини.
Първоначалният вариант е бил за 52, след преговори между Сдружението на общините и
управляващия орган числото е скочило на 67. Има обаче два проблема с това число. Първият
е, че ЕК го смята за твърде високо. Както коментира за "Капитал" висш европейски
представител, това е размиване на фокуса и отново няма да има желания ефект на
концентрация на инвестиции. "Всяка община трябва да може да получи пари поне по една
програма. "Конкурентоспособност" и "Околна среда" покриват така или иначе цялата страна.
В новата регионална програма искаме силен фокус върху центровете на икономически растеж",
обяснява той.
Това обаче притеснява българските общини. Те смятат броя за твърде нисък, което е вторият
проблем. Според главния икономист на сдружението на общините Емил Савов те няма да се
съгласят с новия формат, нито с предложенията за финансиране, преди да видят какво ще се
случи с програмата за развитие на селските райони. "Ако тук влязат 67 общини, всички
останали почти 200 ще трябва да попаднат в селските райони", казва той. Тъй като селската
програма е на практика още в насипно състояние, това ще отнеме време.
Но дори между тези 67 избрани има силни противоречия. Тази седмица вестник "Сега" попадна
на разбивка, която по случайност беше качена на сайта на регионалното министерство, в която
се определят проценти от парите за различни градове. По приоритетна ос 1, която е именно
развитието на интегрираните градски планове, София е планирана с 20%, или 600 млн. лв. от
общо 3 млрд. Следващите осем по големина града ще получат общо едва 15% от сумата.
"Няма да се съгласим с такова разпределение", категоричен е Савов. Според него, ако парите
вече са определени за даден брой общини, няма смисъл да се правят допълнителни
"кошнички" за София и други градове, а е добре на конкурентен принцип всяка от тези 67 да се
състезава за тях.
София е наистина нечестен конкурент за останалите. Ако България беше обособила столицата
в отделен регион, както са направили много от другите държави, то с нивото си на развитие тя
щеше да влезе в по-горна категория европейски региони, където съфинансирането е по-високо,
а парите - по-малко. Ако целта е да се развият и други региони (твърди се, че приоритет ще
бъде сложен върху варненския заради демографските му и икономически характеристики) то не
може те да получат над 10 пъти по-малко пари. Въобще не е ясно дали и как ще бъде сложен
акцент и върху Северозападния регион, който като най-беден има нужда от специални мерки.
Въпреки настояването и на общините, и на комисията, в проекта засега такъв фокус също няма.
Има и две лоши новини. Първата е за малките населени места в големите общини - например
селата край София или тези в община Стара Загора. Тъй като новата програма ще иска от
големите градове да определят три приоритетни области в регулационните им граници, за
които ще харчат, всичко извън тях де факто изпада извън европейското финансиране. А
втората новина е свързана с парите. Предварителните разчети сочат, че програмата няма
почти никакъв шанс да порасне и най-доброто, на което може да се надява, е да остане на
същото ниво. Тоест доста планове ще трябва пак да се променят.
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Резюме: На хартия новата програма "Региони в растеж", която е наследник на "Регионално
развитие", е готова. Има проведени срещи с работни групи, разговори с общини и НПО,
доклади, концепции. Дори има прогнозна цифра, към която ще се стреми управляващият орган
на програмата - 4 млрд. лв., с почти милиард над миналия период.
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Регионални печатни медии
Дата: 18.04.2013
Източник: в. Добруджанска трибуна, Добрич
Страница: 2
Брой думи: 66
Резюме: Поредна среща за популяризиране на добри практики от успешно изпълнени проекти
по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007
- 2013г." ще се проведе днес в Добрич, съобщават от Областния информационен център. Своя
опит този път ще споделят екипите на фирмите "Данибекс" ООД и "Булмат" ЕООД. На тази
среща ще присъстват и ученици от Финансово стопанска гимназия "Васил Левски", добавят от
ОИЦ-Добрич.
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Заглавие: Две фирми от Добрич споделят опита си с европроектите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Поредна среща за популяризиране на добри практики от успешно изпълнени проекти по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007 - 2013г." ще се проведе днес в Добрич, съобщават от Областния информационен център.
Своя опит този път ще споделят екипите на фирмите "Данибекс" ООД и "Булмат" ЕООД. На
тази среща ще присъстват и ученици от Финансово стопанска гимназия "Васил Левски", добавят
от ОИЦ-Добрич.
18.04.2013 г.
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Дата: 18.04.2013
Източник: в. Шанс нюз, Враца
Страница: 3
Брой думи: 289
Резюме: на ПП ГЕРБ Враца", заяви водачът на листата инж. Тотю Младенов. Той и
кандидатите за народни представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се
срещнаха с ръководството и служителите на мездренското предприятие за производство на
керамични изделия "Тех Керамик -М". "Ще изградим във Враца Национален център за обучение
и квалификация на кадри, с цел подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона", каза
още Младенов.
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Заглавие: ПП ГЕРБ Враца: Обучението и квалификацията на кадри е пътят към повече
заетост и по-високи доходи в Област Враца
Подзаглавие: "Привличането на европейски средства и инвестиции в обучение и
квалификация на кадри е сред основните регионални приоритети
Автор:
Текст: на ПП ГЕРБ Враца", заяви водачът на листата инж. Тотю Младенов. Той и кандидатите
за народни представители инж. Николай Рашев и д-р Галина Лещарска се срещнаха с
ръководството и служителите на мездренското предприятие за производство на керамични
изделия "Тех Керамик -М". "Ще изградим във Враца Национален център за обучение и
квалификация на кадри, с цел подпомагане на бизнеса и бъдещи инвеститори в региона", каза
още Младенов.
Той бе категоричен, че това е пътят, по който хората ще се реализират по-лесно на пазара на
труда и ще получават по-високи доходи. Реформа за по-тясно обвързване на образованието с
потребностите на бизнеса и пазара на труда обещаха още кандидатите от листата на ПП ГЕРБ
за Област Враца.
Тотю Младенов представи пред ръководството на "Тех Керамик - М" възможностите на
оперативните програми Развитие на човешки ресурси и Конкурентоспособност, от които може
да се възползват всички предприятия от област Враца. За следващия програмен период до
2020 г. правителството на ПП ГЕРБ е осигурило над 1,5 млрд. лв. европейско и национално
финансиране за решаване на проблема с безработицата в Северозападна България, разкри
водачът на листата на ГЕРБ за Област Враца.
Приоритет на следващо управление на ГЕРБ ще бъде и връщането на ДДС в 7-дневен срок,
което ще улесни и подпомогне значително бизнеса.
Обиколката на Тотю Младенов, Николай Рашев и Галина Лещарска в община Мездра продължи
със срещи с жителите на селата Горна и Долна Кремена, Боденец и Брусен, както и с хората от
град Роман.
"Целта на подобни срещи е да запознаем хората по места с успехите на правителството на
ГЕРБ и приоритетите ни за следващ мандат", заяви д-р Лещарска, която акцентира върху
здравните и социалните грижи за възрастните хора и гарантира, че ще работи за запазване и
модернизиране на лечебните заведения в областта.
18.04.2013
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Периодични печатни издания

Медиен мониторинг | 4/20/2013

Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 19.04.2013
Източник: www.dnevnik.bg
Връзка:
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/04/19/2044745_osvoboden_e_shefut_na_op_konkurentosposobn
ost/
Брой думи: 146
Резюме: Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега". Причината за това не е
ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от управлението на програмата.
Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместник-министър.
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Заглавие: Освободен е шефът на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега". Причината за това не е
ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от управлението на програмата.
Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместник-министър. Тогава това е било
мотивирано с традицията ресорният заместник-министър да ръководи и управляващия орган по
оперативната програма.
"Надяваме се, че каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на
програмата и усвояването на средствата по нея", коментирали от Асоциацията на
консултантите по европрограми.
Справка на медиата във финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по
бизнес програмата вече водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд.
лв. Това обаче се дължи най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите
се записват като усвоени, но реално не са стигнали до фирмите.
От Дневник
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Дата: 19.04.2013
Източник: www.expert.bg
Връзка: http://news.expert.bg/n421998
Брой думи: 443

Заглавие: Крайният срок за участието в панаири на малките и средни предприятия
удължен с 1 година
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът по оперативна програма "Конкурентоспособност", по който Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия финансира участието на бизнеса в
международни изложения и панаири, беше удължен с 12 месеца. Така крайната дата за
подаване на документите става април 2014 година. Това съобщи Никола Стоянов,
изпълнителен директор на агенцията.
Проектът е на стойност 27 млн. лева. През следващите 12 месеца от общата сума предстои да
бъдат усвоени 14 млн. лева. Благодарение на проекта досега 637 малки и средни фирми са
участвали в 69 панаира и изложения, като са сключени 1223 сделки в рамките на форумите.
191 фирми са участвали в 15 търговски мисии в чужбина, след което са сключени 72 договора.
В страната са направени седем бизнес форума. В националния експортен портал са
регистрирани 3000 потребители. Порталът разполага с база данни с 71 000
експортноориентирани фирми, а достъпът до него е безплатен, отчитат от агенцията. Занапред
ръководството на агенцията планира на направи интегрирана система от мерки в подкрепа на
малките и средни фирми.
Предстои увеличаване на броя на участниците в мисии и панаири. Предвижда се през
следващите 12 месеца да се подпомогне участието на фирмите в около 20 панаира, които ще
започнат от октомври. Целта е там да отидат повече фирми на по-големи щандове.
Търговските мисии ще се сведат до около 30, но ще се увеличи броят на участниците - до 20
фирми, а не както е сега - до 12. Ще се опитаме да организираме възможността по електронен
път да се подават документи за участие в панаири и мисии и други дейности на агенцията, каза
Никола Стоянов.
Той изрази надежда това да се случи в следващите няколко месеца. Предвижда се намаляване
на документацията до законовия минимум и да стане целият процес на подбор по-прозрачен.
Заради големия интерес на фирмите към бизнес форумите в страната през следващите 12
месеца ще бъдат организирани поне десет такива.
"За следващия програмен период ще се опитаме да правим повече такива събития в страната.
Бизнес обученията ще бъдат профилирани - за стартиращи фирми, които са на прага на
износа, и за такива, които вече изнасят. През следващите 12 месеца ще започне търсене на
конкретни търговски партньори за конкретна фирма в конкретна държава", каза Никола
Стоянов.
Предвижда се след експертен анализ фирмите да бъдат разделени в сегменти и обхванати
още от бизнес идея, след това стартираща фирма, стабилизирана на местния пазар, но още
без износ, малки и големи износители, а всяка група да се изведе до следващ етап от
развитието й, като целта да се създаде експортно ориентирани предприятия. Никола Стоянов
съобщи, че се планира в агенцията да има ресорни експерти, които на място ще посещават
фирмите. Професионалната квалификация, създаването на клъстери, са сред другите акценти
в работата на агенцията.
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Резюме: Проектът по оперативна програма "Конкурентоспособност", по който Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия финансира участието на бизнеса в
международни изложения и панаири, беше удължен с 12 месеца. Така крайната дата за
подаване на документите става април 2014 година. Това съобщи Никола Стоянов,
изпълнителен директор на агенцията.
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Дата: 19.04.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1773418
Брой думи: 468

Заглавие: Томислав Дончев: Оперативна програма „Добро управление” трябва да е
основният мотор на реформите в публичните администрации
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Дори малките оперативни програми са важни, не само големите. Това каза в
интервю за Агенция „Фокус” Томислав Дончев, бивш министър по управление на средствата от
Европейския съюз и водач на листата на ПП ГЕРБ в 7 МИР Габрово. „Една бъдеща оперативна
програма „Транспорт” ще донесе на българските граждани довършване на магистрала
„Струма”, включително и ЛОТ 3 – това скъпо съоръжение в Кресненското дефиле; ще донесе
автомагистрала „Хемус”, която е ключово важна за развитието на север. Една бъдеща
оперативна програма „Транспорт” ще гарантира завършването на ЖП-магисталата София –
Бургас, която ще позволи с влак между София и Бургас да се пътува максимум два часа и
половина”, каза Томислав Дончев. Бъдеща оперативна програма „Регионално развитие” (тя ще
бъде с друго име) ще гарантира подобрена градска среда в 67-те големи града в страната,
отбеляза Дончев.
„Това са нови улици, нови паркови площи, ремонтирани публични сгради, въпреки че не е
свързана с инфраструктура”, каза той. Според Дончев бъдещата оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” ще позволи продължаване на реформите в социалната
сфера, включително деинституционализацията и извеждането на децата от специализираните
институции и възможността те да ползват качествена социална грижа, а не казармени условия.
„Ще позволи да се борим адекватно с младежката безработица, ще позволи и други проекти в
социалната сфера”, каза още той.
„В следващия програмен период имаме нова оперативна програма, свързана с образованието и
науката, която ще гарантира целенасочено финансиране за българските университети и в
институтите на БАН, както и ще улесни в достатъчна степен оставащите реформи в
образованието, ще даде допълнителен ресурс в образователните институти да предлагат покачествени програми и по-качествено, съответстващо на нуждите на пазара на труда обучение”,
каза Дончев. По думите му, оперативна програма „Добро управление” трябва да е основният
мотор на реформите в публичните администрации, така че те да намалят натиска, който
оказват по отношение на бизнеса и в същото време да гарантират адекватен контрол. Това е
основният финансов инструмент, от който ще се финансират бъдещи стъпки, свързани с
електронното управление, отбеляза той. Програма „Конкурентоспособност”, както е известно
досега, вероятно ще носи името „Предприемачество и иновации” и ще продължи да финансира
малките и средни предприятия, но с особен акцент „Иновации”.
Бъдещата програма „Околна среда” ще инвестира в една от големите нужди на България - найвече водния сектор, разбира се и сектор „Биоразнообразие”, обясни Дончев. По негови думи, за
водния сектор, където нуждите продължават да бъдат оценявани на не по-малко от 10 млрд.
евро, става дума не само канализационни съоръжения, не само пречиствателни станции за
отпадни води, но и за водоснабдяване, защото България безспорно трябва да покрива
изискванията на европейското законодателство, свързано с емисиите отпадъчни води. В
същото време държавата е длъжна да осигури качествена вода на всички български граждани,
което означава намаляване и режимите на вода, които за съжаление също съществуват в
различни краища на страната, каза още той.
Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”.
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Резюме: София. Дори малките оперативни програми са важни, не само големите. Това каза в
интервю за Агенция „Фокус” Томислав Дончев, бивш министър по управление на средствата от
Европейския съюз и водач на листата на ПП ГЕРБ в 7 МИР Габрово.
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Източник: www.focus-news.net
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Брой думи: 2067

Заглавие: Владислав Горанов, ГЕРБ: Обещанията за хиляди работни места са
популизъм, а не формула за бъдещо управление
Подзаглавие:
Автор: Росица АНГЕЛОВА
Текст: Владислав Горанов, водач на листата на ГЕРБ за 24 и 26 МИР –София, в интервю за
Радио „Фокус”
Водещ: Анализ на някои от основните макроикономически показатели за 2013 година показват
забавяне на предвидения темп на икономически растеж, алармират от КНСБ. Растежът е
ревизиран в прогнозата на служебното правителство от 1,9 на 1 процент от БВП. Това е в
резултат на влошената вътрешна и вътрешна икономическа среда. При тази средносрочна
прогноза за периода 2014-2016 година много трудно могат да се реализират предложения за
социално-икономическо възстановяване на страната ни, твърдят още от КНСБ. Г-н Горанов,
съгласен ли сте, че влошената ситуация намалява предвидения икономически растеж и това
ще доведе до сериозно забавяне?
Владислав Горанов: Това е безспорно. Сериозно забавяне не, но не и предварително
очакваните прогнози от есента на 2012 година, с които беше съставен бюджетът. Аз не виждам
рискове за изпълнение на бюджета за 2013 година, поне на този етап, но безспорно това, което
се констатира, че голяма част от партиите предлагат неща, които трудно биха могли да бъдат
вместени в една подобна фискална икономическа рамка, е факт. За това и общо взето
програмата на ГЕРБ и основните акценти, които ние изведохме, беше доста предпазлива от
гледна точка на ангажименти за някакво социално-икономическо възстановяване, както вие го
анонсирахте, с магическа пръчка. И по скоро разчитаме да съхраним една устойчива и
предвидима среда. За това от гледна точка на данъчната политика не предлагаме изменения.
Напротив категорично сме за запазване на сегашния модел на данъчно облагане, в това число
и за физическите лица запазването на плоския данък. Нещо, което много пъти е поставяно като
проблем от страна на малкия и средния бизнес, а и не само от страна на малкия и среден
бизнес, е свързано със сроковете за възстановяване на ДДС, когато фирми са подали заявки за
възстановяване, един от основните акценти в програмата в тази част е седемдневен срок за
възстановяване на ДДС за изрядните данъкоплатци. Що се касае до другите мерки, свързани с
икономиката, продължаваме да считаме, че само добре работеща и развиваща се икономика
може да бъде инструмент за повишаване на доходите и създаване на заетост. Като по наше
мнение два са основните външни източници, които биха могли да способстват в това
отношение. Единият от тях са преките чуждестранни инвестиции. Там ние сме готови и сме
написали, че всяка година около 5 млрд. лв. нови преки чуждестранни инвестиции в реална
икономика биха могли да влизат по времето на мандат на ГЕРБ. И най-важното нещо, което
досега сме показали, че е успешно, изпълняваме управлението на европейските фондове,
които са гарантиран външен ресурс за икономиката, който може да се влее и да даде
възможност за увеличаване на заетостта, от там потреблението и като цяло да раздвижи
икономическите процеси в България.
Водещ: Знаете, че безработицата и доходите са ключови въпроси, които всички политически
партии поставят в центъра на вниманието в отговор на очакванията на обществото, но къде са
ключовите отговори, г-н Горанов?
Владислав Горанов: Започнах с част от тях. Ключовите отговори са стабилно, предвидливо
управление, което да се ползва с доверието на нашите европейски партньори, за да може
сигурната част от външните инвестиции, тези 32 млрд., за които споменах, в следващия
програмен период, защо не и средствата, които договорихме, като усвояване в сегашния
програмен период, да могат да се реализират, да влязат в българската икономика, да
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Резюме: Владислав Горанов, водач на листата на ГЕРБ за 24 и 26 МИР –София, в интервю за
Радио „Фокус”
Водещ: Анализ на някои от основните макроикономически показатели за 2013 година показват
забавяне на предвидения темп на икономически растеж, алармират от КНСБ. Растежът е
ревизиран в прогнозата на служебното правителство от 1,9 на 1 процент от БВП. Това е в
резултат на влошената вътрешна и вътрешна икономическа среда.

27

Медиен мониторинг | 4/20/2013

подкрепят българските предприятия, да подкрепят българското селско стопанство, българския
туризъм, иновациите, за да може от там, създавайки нови работни места, да ангажират заетост
и да повишат доходите. Категорично държавата има функция да създава среда. Тя
преразпределя, не създава доход, в този смисъл изявление от типа – ще създадем еди колко
си хиляди работни места или ще увеличим доходите, показват по скоро нагласа за популизъм,
отколкото реална формула за едно бъдещо управление.
Водещ: Интерес буди една статия на бившия министър на финансите Симеон Дянков,
публикувана в американския „Уолстрийт Джърнал”. Според Дянков истинската причина за
предсрочно прекратения мандат на правителството на Бойко Борисов не са мерките за
икономии, а това, че правителството не е успяло да реформира сектори като енергетика и
здравеопазване. Как коментирате тезата на Симеон Дянков?
Владислав Горанов: Аз съм склонен да се съглася с Дянков в две отношения. Първо, ние не
сме правили икономии в мандата на ГЕРБ, по скоро не допуснахме свои дефицити, с които да
доведем държавата до фалит. Трябва да се има предвид, че по време на мандата на ГЕРБ с 13
млрд. повече социални разходи са направени в сравнение с предходното правителство, които 9
млрд. са повече разходите за пенсии, които са платени. Тоест за някакви сериозни икономии и
рестрикции трудно би могло да се говори, ако така се погледне. Със сигурност има доста
мегдан за продължаване на реформите особено в социалните сектори – образование и
здравеопазване. Разбира се, най-чувствителен е сектор здравеопазване. Там сме вложили
допълнително около 3 млрд. по време на мандата на правителството на ГЕРБ, без това да е
дало социален резултат и усещането на хората за подобряването на здравната система. В този
смисъл има доста резерви. Проблем беше, че ние се опитвахме да потърсим най-вярното
решение с най-малко напрежение в системата, както вътре в нея, така и по отношение на
гражданите. И, търсейки това решение, пробвахме различни варианти, ако щеш и на
управленски екипи на министерството и като стратегии и реформи, и това по някакъв начин не
ни даде възможност, изигра ни лоша шега, не успяхме да проведем смислена реформа в
сектора. Всеки нов министър имаше различно виждане как подобна реформа трябва да се
извършва. Но и същевременно всеки министър, който промотираше реформа, намираше
опозиция или в пациентските организации, или в организациите на лекарите по дентална
медицина и най-вече в лекарския съюз. Претенциите на организациите са само за пари. Те не
дават никакъв отговор на въпроса за подобряване на сигурността в системата или за
оптимизиране на сериозните разходи, които правим в областта на здравеопазването, над 3
млрд. на година. Така че в този смисъл има аргументи в изказването на Дянков. Бих допълнил,
че в областта на енергетиката, ако има нещо, което сме направили като пропуск, това е, че не
оценихме достатъчно закона, приет от Тройната коалиция, свързан с ВЕИ-тата и
фотоволтаиците. Там се допусна много сериозна експанзия на подобен тип проекти, които от
една страна, бихме могли да отложим във времето, тъй като сроковете за изпълнение на
европейските критерии са след няколко години, тоест нямаше нужда още от сега на практика да
изпълним и преизпълним квотите за производство на зелена енергия в нашата система, от
друга страна, трябваше може би да се ограничи и размерът на инвестициите например 1 или 2
мегавата инсталирана мощност, за да не идват условно казано външни инвеститори. Защото,
за да дойде един голям външен инвеститор, който да направи соларен парк например за 50
мегавата, това първо не е инвестиция, защото тази електроенергия се плаща от всеки един от
българските граждани, по същество външни компании изпомпват по този начин национален
доход, но така или иначе това е минало. Оттук занапред трябва доста сериозно да се помисли
за оптимизиране на разходите по системата, за да може цената на електроенергията да бъде
устойчива. И, от друга страна да не се допускат такива злоупотреби по веригата, които да водят
до напрежението, което се появи в края на 2012-та и началото на 2013 година.
Водещ: Разбира се, процесите в България не могат да останат извън всичко онова, което се
случва в Европа и в света, но в интервю за Радио „Фокус” вчера Йордан Цонев, водач на
листата на ДПС във Варна каза, че малкият и среден бизнес през последните години е задушен
и умъртвен от некомпетентно управление. Според него над 130 000 фирми са приключили
дейността си, фалирали са. Какво от вътрешната икономическа политика е причина за фалита
на фирми?
Владислав Горанов: Аз не бих казал, че държавата може да създаде 130 000 фирми или може
да си ги унищожи. Между другото числото е доста преувеличено, тъй като общият брой на
фирмите в България е доста под 300 000, така че едва ли не изявлението на г-н Цонев
предвижда половината да са закрити, което далеч не е така, но по скоро според мен това
внушение, че правителството не обслужва малкия и среден бизнес, може да намира аргументи
единствено по отношение на това, че правителството на ГЕРБ по време на криза, търсейки
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възможности да финансира огромните разходи, най-вече социални, които трябва да се покрият
в криза, да се гарантират доходите на най-засегнатите, накара двете приходни администрации
да работят и да си свършат работата. Ако някой се е почувствал засегнат от това, че трябва да
си плаща данъците, възможно е това да му е пречело на бизнеса, но ние сме страната с найниски данъци. И не бива да се противопоставя неплащането на данъци с условията за
отправяне на бизнес. Безспорно в областта на административната реформа има доста какво да
се желае допълнително. Не случайно ние акцент в следващо управление сме предвидили
намаляване наполовина, волево, целево, намаляване наполовина на всички административни
срокове, свързани с административно производство, касаещо малкия и среден бизнес. Тоест,
когато някой се докосне до държавата или до общините, сроковете, които в момента са
действащи, ще бъдат намалени наполовина. И, ако определена административна услуга не
бъде извършена в срока, в който това е предвидено, таксата, която е платил съответният
гражданин или малкото, или средно предприятие, а защо не и голямо предприятие ще бъде
възстановявано, за да може по този начин ръководителите на съответните администрации да
носят отговорност, респективно и техните подчинени за сроковете и действията, които трябва
да извършат.
Водещ: Това са част от резервите, които могат да бъдат намерени за повишаване и на
икономическата ефективност, и за повече средства за социални дейности, доколкото ви
разбирам?
Владислав Горанов: Безспорно и най-вече за създаване на по-добра среда за правене на
бизнес, за да няма аргументи, че държавата унищожава малкия и среден бизнес. Държавата
създава условия и среда. Тя не създава бизнес и не унищожава бизнес. Тя трябва да създаде
правна рамка. Безспорно има доста резерви по отношение на съдебната власт и най-вече
скоростта, с която се решават спорове между отделните физически и юридически лица, което
доста затруднява икономическия оборот. Например, когато вие трябва да преследвате или да
осъдите длъжник, който недобросъвестно задържа ваши средства в себе си и ви заплашва от
фалит поради неплатежоспособност, ви е доста трудно и доста време ви отнема, за да решите
този спор по един бърз начин, който да гарантира възможността да си възстановите
средствата. Това е един от основните проблеми. Споменахме за административната регулация,
която също е бич пред малкия и средния бизнес. Оттам нататък говорим за данъчна и общо
икономическа среда. За данъците споменахме, че ние смятаме, че съществуващата система на
най-ниски преки данъци в Европа е добра за България. Остава оттам нататък в краткосрочен
план да продължим една предвидима и устойчива политика на спокойствие и на перспектива в
държавата. В дългосрочен план безспорно инвестициите в човешкия капитал е най-важна.
Говорим за образование, тъй като в дългосрочен план ще се появи дефицит на образовани
кадри на пазара на труда. Трябва да се има предвид, че и заради кризата, и заради
миграционните потоци доста се влошава състоянието на пазара на труда, качеството на
работната сила – нещо, което тя в средносрочен и дългосрочен план, да се анализира и много
внимателно да се въздейства, както по линия на обвързване на нуждите на пазара на труда с
това, с което младите хора се обучават в нашите среди и висши училища, така и по отношение
на качеството на образованието като цяло.
Водещ: България е финансово стабилна и това е необходимо, но не достатъчно условие за
растеж. Думите са на банкера Левон Хампарцумян. Мисля, че вашите изводи също водят към
недостатъчните условия за растеж.
Владислав Горанов: Напълно споделям една такава теза и довършвам – обратното – липсата
на финансова стабилност със сигурност блокира растежа. За съжаление българите са го
изпитвали на собствения си груб в края на 90-те години. Така че задължително линията на
финансова стабилност трябва да бъде запазена и да се обърне внимание на инструментите за
растеж. Подценихме мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма. За това
една от първите стъпки, не случайно сме го извели и като акцент – разделяне на двете
министерства, силен икономически министър с акцент върху инструментите, които държавата
може да използва за подпомагане на малкия и средния бизнес, най-вече ОП
„Конкурентоспособност” и министър с министерство, забележете – доразвиване на
ситуацията от служебния кабинет, с министерство на електронно управление, за да може, от
една страна, да се намали човешкият фактор и злоупотребите в административното
обслужване, от друга страна, значително да се съкратят сроковете, които хората губят като
време и като ресурс за комуникация в държавата за извършване на определени
административни услуги.
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Текст: Шефът на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев е
бил освободен по взаимно съгласие миналата седмица, научи "Сега". Причината за
освобождаването му не е ясна, а за овакантяването на поста се заговори още преди няколко
седмици. Тогава Гератлиев бе лишен от цялостното управление на програма
"Конкурентоспособност", като за ръководител на управляващия орган бе определена зам.министър Ирена Младенова. Пред "Сега" тогава от МИЕТ обясниха, че прехвърлянето на
функциите е стандартна процедура и няма нищо извънредно в рокадата. Практиката досега
винаги е била ресорният зам.-министър да бъде и ръководител на управляващия орган.
Единствено при бившия министър Делян Добрев "традицията" е била прекъсната поради
липсата на ресорен заместник-министър. Това наложило съвместяването на двете позиции от
Кирил Гератлиев.
Самата Младенова е била икономически съветник на ексминистъра Трайчо Трайков и е
следила отблизо програмата. Въпреки това обаче част от фирмите са притеснени от
постоянните промени и скандали, свързани с "Конкурентоспособност". "Надяваме се, че
каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на програмата и
усвояването на средствата по нея", заявиха от Асоциацията на консултантите по европрограми.
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Заради изоставането по програмата от лятото на 2012 г. Агенцията за малкия бизнес вече не
оценява проектите, а това се прави единствено от експертите на икономическото министерство.
Идеята бе да се ускори разглеждането, оценката и плащането на проектите, а не работата да
се дублира. Въпреки това министерството не е напреднало особено в плащанията, макар на
книга "Конкурентоспособност" да е отличникът сред 7-те оперативни програми. Справка на
финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по бизнес програмата вече
водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд. лв. Това обаче се дължи
най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите се записват като усвоени,
но реално не са стигнали до фирмите.
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Заглавие: Освободен е шефът на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега".
Причината за това не е ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от
управлението на програмата. Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместникминистър. Тогава това е било мотивирано с традицията ресорният заместник-министър да
ръководи и управляващия орган по оперативната програма.
"Надяваме се, че каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на
програмата и усвояването на средствата по нея", коментирали от Асоциацията на
консултантите по европрограми.
Справка на медията във финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по
бизнес програмата вече водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд.
лв. Това обаче се дължи най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите
се записват като усвоени, но реално не са стигнали до фирмите./БЛИЦ
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Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. “Сега“.
Заглавие: Освободен е шефът на “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към
МИЕТ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега".
Причината за това не е ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от
управлението на програмата. Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместникминистър. Тогава това е било мотивирано с традицията ресорният заместник-министър да
ръководи и управляващия орган по оперативната програма.
"Надяваме се, че каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на
програмата и усвояването на средствата по нея", коментирали от Асоциацията на
консултантите по европрограми.

Медиен мониторинг | 4/20/2013

Справка на медията във финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по
бизнес програмата вече водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд.
лв. Това обаче се дължи най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите
се записват като усвоени, но реално не са стигнали до фирмите.
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Автор:
Текст: Интервю на Драгомира Станоева с Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Съюза
«Произведено в България”
Мина срещата ви с премиера Марин Райков. Бяхте му подготвили десет насоки, по кои то може
да се търси съживяване на българското производство. Бихте ли се конкретизирали?
Срещата беше много интересна и продължи около час, в което бяха разделени мнения за
вижданията по състоянието на българското производство и взаимоотношенията с големите
търговски вериги. Връчихме на министър-председателя нашите предложения към търговските
вериги - какво трябва да се направи, за да бъдат урегулирани нашите взаимоотношения,
защото те са в една нелека фаза. Ние сме подложени в ръководството на съюза на огромен
натиск от нашите членове, които казват, че просто положението е вече нетърпимо и нещо
трябва да се направи в тази посока.
Още на 10 май ние предложихме на Сдружението за модерна търговия един кодекс с добри
практики, който взаимствахме от Великобритания - същият този кодекс за добри практики във
взаимоотношенията между големите търговци на дребно и доставчиците, и производителите.
Предложихме го за основа на наш разговор, за съжаление той не беше приет.
Ние отново се връщаме към този въпрос и предлагаме, че наистина трябва да се седне на
масата на преговорите, защото не искаме да се случва това, което се случи преди няколко
месеца и да се нагнетява напрежението отново по въпрос, който е от жизнено важно значение
за българския производител. Повод за това ни дава и Зелената книга, която беше публикувана
заедно с европейския план за действието за областта на търговията на дребно. Зелената книга
отвори форум за консултации и се дава един срок от три месеца за тези консултации, в които
страните членки, тоест физическите лица, фирми, всеки който желае, неправителствени
организации и правителствени структури да отговорят на един кръг от въпроси, зададени от
Зелената книга за нелоялните търговски практики в областта на търговията на дребно.
Точно това беше и поводът за вчерашната пресконференцията и за днешната среща.
Действително нещо трябва да се направи, защото ние сме подложени както подчертах на
сериозен натиск от нашите членове.
Агенцията за малки и средни предприятия и Национално сдружение постигнаха съгласие по
програма «Конкурентоспособност и иновации“ да се използва финансиране на малкия и
средния бизнес за периода до 2020 г. Какви резултати очаквате от тази стъпка?
Още не съм запознат с конкретния текст на тяхната договорка, но това е една положителна
стъпка.
Председателят на Национално сдружение на малкия и среден бизнес Елеонора Негулова
говори за нуждата от оценка на въздействието на законодателството в бизнеса. Какво би
показала една такава оценка сега?
Тя говори най-общо. Първата такава оценка, която се направи беше във връзка с оценката за
изменение, на оценка за въздействието на проекта за закона за изменение и допълнение, на
закона за защита на конкуренцията. Тази оценка беше направена въз основа на спечелен
конкурс от РИА - това е център за оценка на въздействието на законодателството.
И това е един много сериозен документ, който показва как би действал този проект за закон,
който ние успяхме да вкараме в Народното събрание на 4 септември, с помощта на подписите
на четирима депутати от четири водещи парламентарно представени партии. Този проект за
закон касае регулациите не само на дейността на търговските вериги, но на всички монополни
структури, които действат или биха действали на територията на страната.
За съжаление ентусиазмът на политиците стигна дотам, и този проект за закон беше сложен на
рафтчето и той така и не видя свят. Не влезе в дневния ред на 41-то Народното събрание и не
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можа да бъде разгледан. Много са споровете по този закон, но едно е важното, че той беше
един необходим закон. Когато г-жа Негулова говори за оценка на въздействието, тя има
предвид един принцип.
Тоест всеки закон, който се прави трябва да е оценка на неговото въздействие - това е
правилният път, редният път и това дава една по-голяма сигурност и на законодателя, и на
бизнеса - да видят как ще действа този закон. Това е имала в предвид тя предполагам, когато е
говорила за оценка на въздействието.
Въпреки наличието на проекта за стимулиране и насърчаване на предприемачеството по
оперативната програма «Развитие на човешките ресурси“, както и предполагането от страна на
банкови институции на широка гама продукти и услуги, съобразени със специалните нужди на
малкия и среден бизнес, в политическото и обществено пространство все по-дискутирана е
темата за трудностите и фалита, пред които са изправени фирмите. Къде е препъникамъчето?
Препъни-камъка е в много тежката бюрокрация. Ние днес представихме на министърпредседателя и този въпрос. Абсолютно съгласуван договор, спечелен конкурс, практически
всичко готово - вече няколко седмици не се подписва договорът. Нито се обяснява защо, нито
някой се обръща към ресипиента по съответния въпрос, тоест бавна, мудна бюрокрация.
Що се отнася до финансиране, действително въпросът е много сложен особено, когато става
въпрос за осигуряване на тази част от даден проект, която трябва да бъде финансирана със
собствени средства - повечето случаи това означава банкови кредити. Условията са много
тежки за получаването на такива кредити и непрекъснато имаме информация от наши членове,
че е много трудно, тъй като нашата банкова система, както знаете се контролира от големи
банки, на които централите не са в България, с отпускане на доста тежки условия за
кредитиране. Точно затова ние много приветствахме обявената от министър Асен Василев
програма «Джереми 2“, където едни 380 млн. евро ще бъдат отпускани при много ниска лихва 3,5 %, като половината от тях могат да бъдат отпуснати и за оборотни средства. Това е една
много сериозна глътка въздух за българския бизнес, ако се случи.
Предприемачите у нас достатъчно успешно ли се възползват от европрограмите, ориентирани
към развитието на малкия и среден бизнес?
Разбира се, че не. Вижте какво е усвояването на конкурентоспособност - тя е просто смешна.
Европейската политика относно малкия и среден бизнес е мислене в широк мащаб и в
перспектива. Липсва ли ни нас българите такава дългосрочна стратегия и достатъчно
креативни ли са българите, за да постигнем наистина едно добро ниво на развитие на малките
и средните предприятия?
ЕК и ЕС прие през 2008 г. така нареченият «Акт за малките и средните предприятия“ - това е
един програмен документ, един много сериозен документ, който дава насока на развитие, по
която трябва да се работи за защита на малкия и среден бизнес. Там основният принцип е
«мисли първо за малкия“ - това е един принципно управленски принцип за всяка една държава
в ЕС, защото малкият и среден бизнес осигуряват повечето работни места в ЕС, те са основата
и гръбнака на икономиката на страните от ЕС. За съжаление у нас това е прочетено от няколко,
може би не толкова високо образовани чиновници, и той не влезе в нито една правителствена
програма.
Доколко реалистични са обещанията на отделните политически партии за съживяване на
малкия и среден бизнес в България. Зам.-председателят на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците Петър Кънев беше казал, че кръв, пот и сълзи ще са
необходими за възстановяване на малкия среден бизнес у нас.
Петър Кънев е един човек, който знае какво говори. Той самият е бизнесмен и е минал през
много неща. Аз напълно съм съгласен с него. Наистина трябва кръв, пот и сълзи, но и трябва
огромно желание, воля в правителството, което и да е то, защото ако не направим това аз не
виждам перспектива за страната ни. България все по-малко произвежда, все по-малко
добавена стойност се произвежда в нашата страна в производствената сфера.
Само 26 % от българите работят в промишлеността, 56-57% са в услугите и в селското
стопанство, ако българският производител продължава да бъде подложен на този геноцид,
който е свързан с влошаване на бизнес средите, с лошото усвояване на еврофондовете за
малкия и среден бизнес, с липсата на политики от страна на държавата за развитие на малкия
и средния бизнес, с това че за съжаление ние такива условия договорихме за членство в ЕС,
които нашите производители получават с пъти по-малки субсидии, с пъти по-големи лихви,
когато взимат кредити и с пъти по-лоши условия за реализация на своята продукция. Ако нещо
не се направи в тази посока не съм оптимист какво ще стане с милата ни родина.

34

Дата: 19.04.2013
Източник: www.blitz.bg
Връзка: http://www.blitz.bg/news/article/194772
Брой думи: 151
Резюме: Функцията поела зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова
Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега". Причината за това не е
ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от управлението на програмата.
Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместник-министър.
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Заглавие: Освободен е шефът на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
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Текст: Функцията поела зам.-министърът на икономиката Ирена Младенова
Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега". Причината за това не е
ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от управлението на програмата.
Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместник-министър. Тогава това е било
мотивирано с традицията ресорният заместник-министър да ръководи и управляващия орган по
оперативната програма.
"Надяваме се, че каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на
програмата и усвояването на средствата по нея", коментирали от Асоциацията на
консултантите по европрограми.
Справка на медията във финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по
бизнес програмата вече водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд.
лв. Това обаче се дължи най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите
се записват като усвоени, но реално не са стигнали до фирмите./БЛИЦ
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Текст: Интервю на Драгомира Станоева с Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Съюза
„Произведено в България”
Мина срещата ви с премиера Марин Райков. Бяхте му подготвили десет насоки, по кои то може
да се търси съживяване на българското производство. Бихте ли се конкретизирали?
Срещата беше много интересна и продължи около час, в което бяха разделени мнения за
вижданията по състоянието на българското производство и взаимоотношенията с големите
търговски вериги. Връчихме на министър-председателя нашите предложения към търговските
вериги - какво трябва да се направи, за да бъдат урегулирани нашите взаимоотношения,
защото те са в една нелека фаза. Ние сме подложени в ръководството на съюза на огромен
натиск от нашите членове, които казват, че просто положението е вече нетърпимо и нещо
трябва да се направи в тази посока.
Още на 10 май ние предложихме на Сдружението за модерна търговия един кодекс с добри
практики, който взаимствахме от Великобритания - същият този кодекс за добри практики във
взаимоотношенията между големите търговци на дребно и доставчиците, и производителите.
Предложихме го за основа на наш разговор, за съжаление той не беше приет.
Ние отново се връщаме към този въпрос и предлагаме, че наистина трябва да се седне на
масата на преговорите, защото не искаме да се случва това, което се случи преди няколко
месеца и да се нагнетява напрежението отново по въпрос, който е от жизнено важно значение
за българския производител. Повод за това ни дава и Зелената книга, която беше публикувана
заедно с европейския план за действието за областта на търговията на дребно. Зелената книга
отвори форум за консултации и се дава един срок от три месеца за тези консултации, в които
страните членки, тоест физическите лица, фирми, всеки който желае, неправителствени
организации и правителствени структури да отговорят на един кръг от въпроси, зададени от
Зелената книга за нелоялните търговски практики в областта на търговията на дребно.
Точно това беше и поводът за вчерашната пресконференцията и за днешната среща.
Действително нещо трябва да се направи, защото ние сме подложени както подчертах на
сериозен натиск от нашите членове.
Агенцията за малки и средни предприятия и Национално сдружение постигнаха съгласие по
програма „Конкурентоспособност и иновации" да се използва финансиране на малкия и
средния бизнес за периода до 2020 г. Какви резултати очаквате от тази стъпка?
Още не съм запознат с конкретния текст на тяхната договорка, но това е една положителна
стъпка.
Председателят на Национално сдружение на малкия и среден бизнес Елеонора Негулова
говори за нуждата от оценка на въздействието на законодателството в бизнеса. Какво би
показала една такава оценка сега?
Тя говори най-общо. Първата такава оценка, която се направи беше във връзка с оценката за
изменение, на оценка за въздействието на проекта за закона за изменение и допълнение, на
закона за защита на конкуренцията. Тази оценка беше направена въз основа на спечелен
конкурс от РИА - това е център за оценка на въздействието на законодателството.
И това е един много сериозен документ, който показва как би действал този проект за закон,
който ние успяхме да вкараме в Народното събрание на 4 септември, с помощта на подписите
на четирима депутати от четири водещи парламентарно представени партии. Този проект за
закон касае регулациите не само на дейността на търговските вериги, но на всички монополни
структури, които действат или биха действали на територията на страната.
За съжаление ентусиазмът на политиците стигна дотам, и този проект за закон беше сложен на
рафтчето и той така и не видя свят. Не влезе в дневния ред на 41-то Народното събрание и не
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Резюме: Интервю на Драгомира Станоева с Пламен Грозданов, изпълнителен директор на
Съюза „Произведено в България”
Мина срещата ви с премиера Марин Райков. Бяхте му подготвили десет насоки, по кои то може
да се търси съживяване на българското производство. Бихте ли се конкретизирали?
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можа да бъде разгледан. Много са споровете по този закон, но едно е важното, че той беше
един необходим закон. Когато г-жа Негулова говори за оценка на въздействието, тя има
предвид един принцип.
Тоест всеки закон, който се прави трябва да е оценка на неговото въздействие - това е
правилният път, редният път и това дава една по-голяма сигурност и на законодателя, и на
бизнеса - да видят как ще действа този закон. Това е имала в предвид тя предполагам, когато е
говорила за оценка на въздействието.
Въпреки наличието на проекта за стимулиране и насърчаване на предприемачеството по
оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", както и предполагането от страна на
банкови институции на широка гама продукти и услуги, съобразени със специалните нужди на
малкия и среден бизнес, в политическото и обществено пространство все по-дискутирана е
темата за трудностите и фалита, пред които са изправени фирмите. Къде е препъни камъчето?
Препъни-камъка е в много тежката бюрокрация. Ние днес представихме на министърпредседателя и този въпрос. Абсолютно съгласуван договор, спечелен конкурс, практически
всичко готово - вече няколко седмици не се подписва договорът. Нито се обяснява защо, нито
някой се обръща към ресипиента по съответния въпрос, тоест бавна, мудна бюрокрация.
Що се отнася до финансиране, действително въпросът е много сложен особено, когато става
въпрос за осигуряване на тази част от даден проект, която трябва да бъде финансирана със
собствени средства - повечето случаи това означава банкови кредити. Условията са много
тежки за получаването на такива кредити и непрекъснато имаме информация от наши членове,
че е много трудно, тъй като нашата банкова система, както знаете се контролира от големи
банки, на които централите не са в България, с отпускане на доста тежки условия за
кредитиране. Точно затова ние много приветствахме обявената от министър Асен Василев
програма „Джереми 2", където едни 380 млн. евро ще бъдат отпускани при много ниска лихва 3,5 %, като половината от тях могат да бъдат отпуснати и за оборотни средства. Това е една
много сериозна глътка въздух за българския бизнес, ако се случи.
Предприемачите у нас достатъчно успешно ли се възползват от европрограмите, ориентирани
към развитието на малкия и среден бизнес?
Разбира се, че не. Вижте какво е усвояването на конкурентоспособност - тя е просто смешна.
Европейската политика относно малкия и среден бизнес е мислене в широк мащаб и в
перспектива. Липсва ли ни нас българите такава дългосрочна стратегия и достатъчно
креативни ли са българите, за да постигнем наистина едно добро ниво на развитие на малките
и средните предприятия?
ЕК и ЕС прие през 2008 г. така нареченият „Акт за малките и средните предприятия" - това е
един програмен документ, един много сериозен документ, който дава насока на развитие, по
която трябва да се работи за защита на малкия и среден бизнес. Там основният принцип е
„мисли първо за малкия" - това е един принципно управленски принцип за всяка една държава в
ЕС, защото малкият и среден бизнес осигуряват повечето работни места в ЕС, те са основата и
гръбнака на икономиката на страните от ЕС. За съжаление у нас това е прочетено от няколко,
може би не толкова високо образовани чиновници, и той не влезе в нито една правителствена
програма.
Доколко реалистични са обещанията на отделните политически партии за съживяване на
малкия и среден бизнес в България. Зам.-председателят на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците Петър Кънев беше казал, че кръв, пот и сълзи ще са
необходими за възстановяване на малкия среден бизнес у нас.
Петър Кънев е един човек, който знае какво говори. Той самият е бизнесмен и е минал през
много неща. Аз напълно съм съгласен с него. Наистина трябва кръв, пот и сълзи, но и трябва
огромно желание, воля в правителството, което и да е то, защото ако не направим това аз не
виждам перспектива за страната ни. България все по-малко произвежда, все по-малко
добавена стойност се произвежда в нашата страна в производствената сфера.
Само 26 % от българите работят в промишлеността, 56-57% са в услугите и в селското
стопанство, ако българският производител продължава да бъде подложен на този геноцид,
който е свързан с влошаване на бизнес средите, с лошото усвояване на еврофондовете за
малкия и среден бизнес, с липсата на политики от страна на държавата за развитие на малкия
и средния бизнес, с това че за съжаление ние такива условия договорихме за членство в ЕС,
които нашите производители получават с пъти по-малки субсидии, с пъти по-големи лихви,
когато взимат кредити и с пъти по-лоши условия за реализация на своята продукция. Ако нещо
не се направи в тази посока не съм оптимист какво ще стане с милата ни родина.
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Заглавие: Освободен е шефът на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега". Причината за това не е
ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от управлението на програмата.
Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместник-министър. Тогава това е било
мотивирано с традицията ресорният заместник-министър да ръководи и управляващия орган по
оперативната програма.
"Надяваме се, че каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на
програмата и усвояването на средствата по нея", коментирали от Асоциацията на
консултантите по европрограми.
Справка на медията във финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по
бизнес програмата вече водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд.
лв. Това обаче се дължи най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите
се записват като усвоени, но реално не са стигнали до фирмите.
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Заглавие: Финансират хазарта вместо научни разработки
Подзаглавие:
Автор: Йосиф Аврамов
Текст: Европейският парламент (ЕП) блокира Бюджета на ЕК за програмния период 2014-2020
г., който бе одобрен и от съвета, на сума от 960 млрд. евро. При договарянето на средствата от
ЕС за България за следващия бюджетен период 2014-2020 г. предишното българско
правителство на партия ГЕРБ се отнесе повърхностно и фриволно към преговорите за
евроресурса за България. То договори сума, която не надхвърли това, което беше договорено
през 2006 г. за настоящата многогодишна финансова рамка (МФР). Парите за политиката на
сближаване за България остават почти същите и далеч не са очакваните от ексминистър
Томислав Дончев над 8 млрд. евро. Средствата за развитие на селските райони дори ще бъдат
по-малко след 2014 г. в сравнение с отпуснатите за периода 2007-2013 г. Единствено бяха
увеличени парите от бюджета на ЕС за директните плащания по Общата селскостопанска
политика, но това увеличение е заложено в договора за присъединяване на България към ЕС и
не е постижение на предходното популистко правителство.
Неуспех на екипа на ГЕРБ е и фактът, че България няма да получи исканата и крайно
необходима сума за демонтиране на двата реактора на АЕЦ "Козлодуй", за което имаме
ангажимент към ЕС. И
вместо 450 млн. евро страната ни ще получи едва 260 млн. евро.
Значително по-сериозен провал е пропускът от страна на кабинета Борисов да договори
допълнителни средства от структурните фондове за най-бедните региони в страната. Нито
един български регион не е в списъка за допълнителна помощ, при положение че страната ни е
най-бедната в ЕС и че у нас са 5 от най-бедните региони в ЕС, а Северозапдният ни регион
заема последното място в общността. Същевременно в този списък попадат региони на
държави, които в пъти са по-развити от България. Например Европейският съвет се договори
на 8 февруари да отпусне след 2014 г. специални суми: на Унгария - 1,4 млрд. евро, на Гърция 1,3 млрд., на Португалия - 1 млрд., на Испания - 1,8 млрд, на Италия - 1,3 млрд, на Кипър и
Малта - по 200 млн., на Белгия - 100 млн., на Германия - 710 млн., на Чехия - 400 млн., на
Словения - 75 млн. евро. Едва ли е възможно да се разчита на чувствително повишение на
средствата от ЕС за България в бюджета, който евентуално ще приеме ЕП? Първоначално се
считаше, че най-късно до края на юли 2013 г. следва да приключат преговорите с ЕК за мерките
и условията по тях по отделните ОП, но засега не е ясно кога ще стане това, предвид факта, че
преговорите вече се водят в ЕП. Налице е вероятност преговорите да се финализират през
есента на 2013 г. Но дотогава не трябва да се изчаква.
Ръководството на 41-ото НС, доминирано от ГЕРБ, не прояви далновидност и воля и не прие
готовия проектозакон за управление на средствата от ЕС, който бе представен на експерти още
на 17.12.2012 г.
Това обрича на значителни затруднения
служебното и първите месеци на следващото правителство. Служебното правителство,
назначено от президента на 13.03 т.г., в досегашната си работа показва неглижиране на
подготовката на България за следващия програмен период, независимо че в него има отделен
вицепремиер, който отговаря за управлението на средствата от ЕС. Засега обаче не се
забелязва някакво по-забележимо ускоряване на и без това занемарената подготовка на
отделните министерства, които са управляващи органи на отделните ОП. Новата
вицепремиерка, с ресор средствата от ЕС, освен че даде няколко интервюта с акцент върху
досегашната й кариера в ЕБВР, не е посочила своята визия за управлението на евроресурса за
България през програмен период 2014-2020 г. по следните ОП:
1. Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020
2. Оперативна програма "Транспорт" 2014-2020
3. Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
4. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
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5. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
6. Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020
7. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 2020 - нова ОП,
която ще се управлява от МОМН
8. Програма за развитие на селските райони 2014-2020
9. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
10. Програми по Европейско териториално сътрудничество 2014-2020 в т.ч.:
- Програми за ТГС, транснационално и междурегионално сътрудничество
- Програма за ТГС между Румъния и България
- Програма за ТГС между Гърция и България
- Съвместна оперативна програма Черноморски басейн
- Транснационална програма Дунав
- ИНТЕРРЕГ IV C,
- Програми за ТГС по ИПП. И т.н.
Сравнително по-добра е работата по отношение на програмирането на период 2014-2020 на
екипа на МРРБ. Той е провел консултации със социалните и икономически партньори, НПО
сектор, академичната общност и граждански организации и е определило членовете на
тематичните работни групи за разработване на програмите, за които отговаря. Процедурата за
разработване на програмите е приключила през януари 2013 г. с избор на консултант и е
разработено е Техническото задание за Предварителна оценка на програмите. България
определи и своите представители в Работните групи, свързани с подготовката на програмите с
Румъния, Гърция, ИНТЕРРЕГ IVС, ЕСПОН, СОП Черноморски басейн, УРБАКТ, ИНТЕРАКТ и
Дунав. Приета е и Рамкова позиция по Предложение за регламент на Европейския парламент и
на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие и пр.
В Министерството на финансите, след като Симеон Дянков напусна поста на министър,
тематичната работна група за разработване на ОП "Добро управление" започна периодично да
заседава работната група. Не е ясно каква е ролята в нея на политолога от НБУ доц. Антоний
Гълъбов, но обяснение има - приближен до ГЕРБ!?
Изостава сериозно дейността по разработката на новата ПРСР, което е предимно по вина на
предишния министър и вече обвиняем по три дела - М. Найденов. В сайта земеделското
министерство е налице единствено покана за участие на НПО в избора на представители в
работната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони. Не е ясно по
кои мерки ще се кандидатства занапред?
По отношение на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" на провелото се в Русе на
04 април т.г. заседание на Съвета на ректорите бе отчетено, че нейното разработване в
сравнение с останалите ОП е най-добро. За съжаление тази констатация изобщо не е вярна и
трудностите при нейното разработване тепърва предстоят. Искането на ректорите бе около
10% от общото финансиране, договорено за България, да бъде насочено за наука и
образование, а средствата да се управляват от МОМН. В сайта на самото министерство обаче
бе посочено, че се чакат мнения и коментари по тази ОП до 14 април. Ако такава ОП бъде
одобрена от ЕС, най-големият проблем ще е още в началото на 2014 г., предвид липсата на
подготвени кадри за администрирането и управлението й. Дирекцията в МОМН, която досега бе
междиннно звено по ОП "Човешки ресурси", няма достатъчен капацитет да управлява новата
ОП, а пари за назначаване и обучение на нови служители бившият министър Сергей Игнатов не
е предвидил за 2013 г. Засега обаче съвсем не е ясно как МОМН ще раздели дейностите, които
в тази ОП дублират части от другите оперативни програми - на МИЕТ и на социалното
министерство.
Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност", който е в състава на МИЕТ, също
засега е сред изоставащите. Експертите от МИЕТ досега са разработили единствено една
кратка презентация за новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" за предварителен обхват
и индикативни приоритети. Работна група по тази ОП засега няма. Това е показателно за
отношението на новото ръководство на МИЕТ към въпросите на недостатъчното финансиране
на индустрията и в частност на малкия и средния бизнес, който е пред колапс. В новото
ръководство има двама нови зам.-министри, които имат отношение към евросредствата единият е с ресор "Индустрия и еврофондове", а другият с ресор - "Малки и средни
предприятия". Досега те не са осъществили срещи с работодателски и браншови организации
конкретно по бъдещите мерки на оперативната програма. На практика ръководството на
МИЕТ бездейства.
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Новият екип в МИЕТ няма диалог с бизнеса и по отношение на инициативата "Джереми", която
също е част от ОП "Конкурентоспособност". За нея са заделени 200 млн. евро. Дали
"Джереми" ще продължи да функционира през следващия програмен период и дали ще
продължи да е част от ОП "Иновации и конкурентоспособност", не е ясно. Ръководството на
МИЕТ дължи отговор на бизнеса защо двата действащи фонда Ланчхъп и Илевън финансират
приоритетно проекти от хазартния и от развлекателния бизнес, а не от реалната ни индустрия!?
Към досега финансираните около 30 проекта от двата фонда са такива в областта на: гейминг
индустрията, електронните залагания уж с учебна цел, изготвянето на апликации за мобилни
телефони, които помагат за търсене на билети за концерти, партита на ди джеи и т.н., вместо
иновационни научни разработки за българската индустрия на учени от БАН и водещите ни
университети! Последните са отхвърлени предвид по-бавната възвръщаемост на парите,
вложени от фондовете в проектите. До края на този програмен период има още 8 месеца, а все
още не са започнали да функционират останалите три по-големи фондове по инициативата
"Джеръми", които са одобрени от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Те са Невек, за
който са отделени 21 млн. евро, а той следва да осигури 9 млн. евро. Рослайн Кепитъл
Партнерс, който ще осигури на бизнеса т.нар. мецанин или смесен тип финансиране и АКЦЕС
кепитъл, който ще оперира като фонд за дялово финансиране и следва да осигурят от
финансовите пазари съответно по 30 млн. евро, а за тях стоят блокирани по 30 млн. евро от
парите за България за ОП "Конкурентоспособност". Ръководството на МИЕТ спешно следва
да договори с представителите на ЕИФ трите по-големи фонда по "Джеръми", за които има
заделени 81 млн. евро и засега не функционират. Те следва да започнат да предоставят
финансиране на българския бизнес предимно за иновационни проекти с наличния ресурс. На
тях може да им се предостави двегодишен нов срок, през който да набавят посочения свеж
ресурс със средства от ЕБВР и др. Ако трите фонда не започнат да предоставят финансиране
за българската индустрия до края на 2013 г.,
тези 81 млн. евро ще бъдат загубени безвъзвратно за България
и няма да достигнат до българските предприятия, в т.ч. и до МСП?
Служебното правителство спешно следва да започне да преговаря с ЕК и за възможността,
която някои страни от ЕС като Словакия вече договориха - неусвоените финансови средства от
периода 2007-2013 да могат да се разходват от България през следващия програмен период до
2020.
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Заглавие: 2013: Заетост, МСП, е-управление приоритети
Подзаглавие:
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Текст: Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия актуализацията за
2013 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на
стратегията „Европа 2020" и Конвергентната програма на Република България (2013-2016 г.).
Така правителството спази изискванията на Европейския семестър за подобрена
предварителна координация на икономическите политики, съгласно който държавите-членки на
Европейския съюз следва да изпратят своите програми за реформи и програми за стабилност
или конвергентни програми през месец април на съответната година. През месец юни Съветът
на ЕС ще приеме специфични препоръки по страни, които държавите-членки следва да вземат
предвид при разработването на националните си бюджети през втората половина на годината.
Двете програми бяха приети от Министерския съвет на 17 април 2013 г., едновременно с
одобряването на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., предвиждаща
продължаване на процеса на фискална консолидация. Това потвърждава ангажимента на
правителството да следва благоразумна и подкрепяща растежа фискална политика, се посочва
в съобщението на Министерство на финансите.
Основни акценти в актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи на
Република България
За 2013 г., основен фокус в програмата се поставя върху прилагане на активни мерки за
намаляване на безработицата и по-специално за включване на младежите в пазара на труда,
подкрепа за развитието на малките и средни предприятия (МСП) и развитието на електронното
управление. Българското правителство запазва националните цели в изпълнение на стратегия
„Европа 2020“, дефинирани в НПР (2011-2015 г.), като остава и възможността за междинен
преглед.
Сценарият за икономическото развитие на България през 2013 г. се базира на две основни
допускания. Първо, забавянето на растежа на вътрешното търсене, което се наблюдаваше в
края на 2012 г., ще продължи и в началото на 2013 г. Второ, на база на прогнозата на ЕК за
възстановяване на растежа на европейските икономики, през втората половина на настоящата
година очакваме нарастване на износа на български стоки и услуги.
До 2020 г. се очаква темпът на нарастване на икономиката постепенно да се забави, като
средният за периода 2017–2020 г. растеж се очаква да възлезе на 2,2%. Ограничаващ фактор
за повишението на БВП ще бъде проявлението на негативните демографски тенденции,
свързани с намаление на населението в трудоспособна възраст и съответното влияние върху
предлагането на труд. Последното ще ограничава потенциалът за нарастване на икономиката,
тъй като очакваното повишение на участието в работната сила няма да успее да компенсира
демографските процеси.
Сред мерките, предвидени за 2013 г. по отношение на пазара на труда, са:
• промени в Закона за насърчаване на заетостта и Кодекса на труда за регламентиране на
стажуването като форма на заетост и стимулиране на работодателите за наемане на
безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация;
• продължаващо прилагане на програми и схеми за насърчаване на обучението, и включването
в стаж и заетост на младежи, като се предвижда за 2013 г. около 30 000 лица на възраст до 29
години да бъдат заети на първичния пазар на труда;
• засилено сътрудничеството между МОМН и МТСП за обмен на информация за отпадналите от
училище и завършилите средно и висше образование младежи, които не са наети на работа,
както и за свободните работни места, обявени от Агенцията по заетостта;
• средствата за активна политика на пазара на труда през 2013 г. са увеличени на 103 млн. лв. спрямо първоначално предвидените 73 млн. лв.;
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Резюме: Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия актуализацията за
2013 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на
стратегията „Европа 2020" и Конвергентната програма на Република България (2013-2016 г.).
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• подобряване на достъпа на публичните услуги за заетост, в резултат на което се очаква до
края на годината 120 хил. безработни лица да намерят работа чрез бюрата по труда на
първичния пазар на труда, което е увеличение с 16,5% спрямо 2011 г. До края на 2015 г. всички
98 бюра по труда ще заработят на принципа на „едно гише“.
В Националната програма за реформи се поставя акцент и върху осигуряването на подходяща
бизнес среда за развитие на МСП, като правителството подготвя Национална стратегия за
насърчаване на МСП за периода 2014-2020 г., която се очаква да бъде готова към края на юни
2013 година. Целта на стратегията е да осигури рамка за развитие на МСП в страната.
Подобряването на достъпа до финансиране на МСП и, по-специално, на иновативните
предприятия, се осъществява с предоставянето на финансови инструменти под формата на
гаранции и заеми. Очаква се до края на 2015 г. да бъдат предоставени общо 1,7 млрд. лв. на
МСП по всички финансови инструменти по инициативата JEREMIE, като публичното
финансиране (европейско и национално) е около 40% от средствата. Над 3300 български МСП
ще имат възможност да се възползват от нисколихвени кредити с намалени изисквания за
обезпечение. С промените в Закона за насърчаване на инвестициите от 2013 г. се разширява
обхватът на подпомаганите дейности, особено в сектора на услугите (в частност аутсорсинга) и
се въвежда нова насърчителна мярка за частично възстановяване на разходите за осигуровки
на работодателя за определен период за новосъздадените в изпълнение на инвестицията
работни места. В допълнение, с оглед на подобряване на бизнес средата, през 2013 г.
съществен напредък ще има при въвеждането на електронното правителство. След вече
свързаните към единната информационна система 30 регистъра, през настоящата година ще
бъдат свързани допълнителни 30 и ще се осигури възможност за предоставяне на
допълнителни 200 услуги по електронен път. С това ще се подпомогне и процеса по изграждане
на електронни общини (е-общини). Очаква се до края на 2014 г., в резултат от изпълнението на
заложените мерки в двата Плана за действие за намаляване на административната тежест да
се генерират спестявания за бизнеса от общо около 332 млн. лв. годишно. Допълнително
спестяване на разходите на предприятията от 50 до 200 млн. лв. се очакват и с прилагането на
принципа за разходо-ориентираност на административните услуги, заложен в Новия закон за
таксите.
Въпреки регистрирания напредък в редица сфери, необходими са повече усилия в следните
области:
1. Повишаването на ефективността на разходите в здравеопазването, и по-конкретно
изграждане на ясна визия и план за действие за реформа в сектора, която да доведе до
повишаване на качеството на услугите, по-добро техническо и кадрово обезпечение на
болниците и повишена отчетност на разходите.
2. Постигането на националната под-цел за ранно напусналите училищната система, като през
2012 г. има повишение на дела до 12,5% - от 11,8% през 2011 година. За да бъде постигната
целта е предвидено:
• ускорено разработване и приемане на стратегията за намаляване на преждевременното
напускане на училище и план за действие;
• ускорено въвеждане на възможност за целодневна организация на учебния процес;
• ускорено разработване на система за проследяване на образователните резултати на
учениците.
3. Изоставане има при национална цел 2 – достигане на дял на инвестициите в НИРД от 1,5%
от БВП до 2020 г. През 2011 г. разходите за НИРД като процент от БВП са 0,57%. За да се
ускори постигането на целта е необходимо по-бързо приемане на Закон за иновациите, с което
ще се подобри рамката за финансиране на иновационни дейности.
Ускоряване на работата по въвеждане на електроенергийната борса, което е основна стъпка
към либерализиране на енергийния пазар в България. Приемането на последната наредба от
Третия енергиен либерализационен пакет е предвидено за юни 2013 г., но предвид важността
на тематиката е препоръчително сроковете да бъдат по-амбициозни.
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Заглавие: Освободен е шефът на ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега". Причината за това не е
ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от управлението на програмата.
Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместник-министър. Тогава това е било
мотивирано с традицията ресорният заместник-министър да ръководи и управляващия орган по
оперативната програма.
"Надяваме се, че каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на
програмата и усвояването на средствата по нея", коментирали от Асоциацията на
консултантите по европрограми.
Справка на медията във финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по
бизнес програмата вече водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд.
лв. Това обаче се дължи най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите
се записват като усвоени, но реално не са стигнали до фирмите.
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Заглавие: Крайният срок за участието в панаири на малките и средни предприятия
удължен с 1 година
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът по оперативна програма "Конкурентоспособност", по който Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия финансира участието на бизнеса в
международни изложения и панаири, беше удължен с 12 месеца. Така крайната дата за
подаване на документите става април 2014 година. Това съобщи Никола Стоянов,
изпълнителен директор на агенцията.
Проектът е на стойност 27 млн. лева. През следващите 12 месеца от общата сума предстои да
бъдат усвоени 14 млн. лева. Благодарение на проекта досега 637 малки и средни фирми са
участвали в 69 панаира и изложения, като са сключени 1223 сделки в рамките на форумите.
191 фирми са участвали в 15 търговски мисии в чужбина, след което са сключени 72 договора.
В страната са направени седем бизнес форума. В националния експортен портал са
регистрирани 3000 потребители. Порталът разполага с база данни с 71 000 експортно
ориентирани фирми, а достъпът до него е безплатен, отчитат от агенцията. Занапред
ръководството на агенцията планира на направи интегрирана система от мерки в подкрепа на
малките и средни фирми.
Предстои увеличаване на броя на участниците в мисии и панаири. Предвижда се през
следващите 12 месеца да се подпомогне участието на фирмите в около 20 панаира, които ще
започнат от октомври. Целта е там да отидат повече фирми на по-големи щандове.
Търговските мисии ще се сведат до около 30, но ще се увеличи броят на участниците - до 20
фирми, а не както е сега - до 12. Ще се опитаме да организираме възможността по електронен
път да се подават документи за участие в панаири и мисии и други дейности на агенцията, каза
Никола Стоянов.
Той изрази надежда това да се случи в следващите няколко месеца. Предвижда се намаляване
на документацията до законовия минимум и да стане целият процес на подбор по-прозрачен.
Заради големия интерес на фирмите към бизнес форумите в страната през следващите 12
месеца ще бъдат организирани поне десет такива.
"За следващия програмен период ще се опитаме да правим повече такива събития в страната.
Бизнес обученията ще бъдат профилирани - за стартиращи фирми, които са на прага на
износа, и за такива, които вече изнасят. През следващите 12 месеца ще започне търсене на
конкретни търговски партньори за конкретна фирма в конкретна държава", каза Никола
Стоянов.
Предвижда се след експертен анализ фирмите да бъдат разделени в сегменти и обхванати
още от бизнес идея, след това стартираща фирма, стабилизирана на местния пазар, но още
без износ, малки и големи износители, а всяка група да се изведе до следващ етап от
развитието й, като целта да се създаде експортно ориентирани предприятия. Никола Стоянов
съобщи, че се планира в агенцията да има ресорни експерти, които на място ще посещават
фирмите. Професионалната квалификация, създаването на клъстери, са сред другите акценти
в работата на агенцията.
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Резюме: Проектът по оперативна програма "Конкурентоспособност", по който Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия финансира участието на бизнеса в
международни изложения и панаири, беше удължен с 12 месеца. Така крайната дата за
подаване на документите става април 2014 година.
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Брой думи:269
Резюме: Удължават с година срока за средства по проект за интернационализация на
предприятия
Проектът се финансира по ОП "Конкурентоспособност"
projectmedia.bg |
Заглавие: Удължават с година срока за средства по проект за интернационализация на
предприятия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Удължават с година срока за средства по проект за интернационализация на
предприятия. Проектът се финансира по ОП "Конкурентоспособност". С една година - до 22
април 2014 година, се удължава срокът, в който могат да се договарят средства по проекта
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия". Това съобщи
директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Никола Стоянов, цитиран от БНР.
През следващата година се предвижда да бъдат усвоени повече от 14 милиона лева по
проекта, който стартира през 2010-а. Той се финансира по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". Общата му стойност е малко над 27 милиона лева, посочи Никола
Стоянов. Чрез него е станало възможно участието на повече от 600 малки и средни фирми в
близо 70 панаира и изложения, по време на които са били сключени над 1000 сделки. Сред
дейностите са били още участие в търговски мисии и бизнес форуми в чужбина.
Нашата идея ще е по-ефективно да бъдат инвестирани тези средства, доколкото е възможно.
Това ще бъде постигнато от една страна с увеличаване броя на участниците в различните
мисии, панаири и други дейности, които организираме, и с идеята те да бъдат като цяло помащабно организирани и така да се каже по-грандиозни като събития и повече да привлекат
вниманието към България, коментира Стоянов.
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Според директорът на ИЗНМСП ще бъдат положени усилия изискваната документация от
фирмите да се подава по електронен път, като тя бъде намалена до законовия минимум, а
целият процес да стане по-прозрачен. Бизнес обученията ще бъдат с конкретна насоченост към
стартиращи фирми или към такива, които започват да изнасят продукцията, както и за
износители, а агенцията ще търси конкретни търговски партньори за конкретни фирми.
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Резюме: Над 4,5 млн. лева са инвестирани за технологична модернизация на предприятия от
Добрич
В ОИЦ Добрич до момента по ОП "Конкурентоспособност" са постъпили 30 проекта, от които 8
приключили
projectmedia.bg |
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Заглавие: Над 4,5 млн. лева са инвестирани за технологична модернизация на
предприятия от Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Над 4,5 млн. лева са инвестирани за технологична модернизация на предприятия от
Добрич. В ОИЦ Добрич до момента по ОП "Конкурентоспособност" са постъпили 30 проекта,
от които 8 приключили. Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) е
приключил проекти на стойност 4 563 421 лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007 – 2013 г.”. До момента по оперативната програма са
постъпили 30 проекта, от които 8 приключили, 9 прекратени, 4 в процес на изпълнение и 9
регистрирани, стана ясно при представяне на успешно изпълнените проекти по програмата.
В рамките на своята поредна среща за популяризирането на добри практики от
успешно изпълнени проекти за технологична модернизация ОИЦ-Добрич срещна журналисти с
представители на фирмите „Данибекс“ ООД и „Булмат“ ЕООД, чиито проекти са на обща
стойност 922 394 лв.
Проектът на фирма „Булмат“ ЕООД възлиза на 785 412 лв. Фирмата е производител на гъвкави
съединения за вода и газ. Благодарение на успешното изпълнение на заложените цели,
компанията е с подобрена производствена база, ново оборудване и модернизиран
технологичен процес. Фирма „Булмат” ЕООД работи по още един проект по ОП „Развитие на
човешките ресурси“, който е в процес на изпълнение. Основната му цел е оптимизиране
организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд за работещите в
предприятието.
Проектът на обувния производител „Данибекс“ ООД е на обща стойност 136 982 лв.
Благодарение на инвестицията под формата на безвъзмездна финансова помощ,
предприятието е подобрило значително производствения си капацитет и е повишило своята
конкурентоспособност, увеличавайки производителността на машините с 50% и тази на труда
с 30%.
ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Резюме: В националния експортен портал има регистрирани 3000 потребители, а сайтът
разполага с база данни с 71 000 експортно ориентирани фирми, като достъпът до него е
безплатен, съобщи вчера шефът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия Никола Стоянов.
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Заглавие: 3000 малки фирми в експортен портал
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В националния експортен портал има регистрирани 3000 потребители, а сайтът
разполага с база данни с 71 000 експортно ориентирани фирми, като достъпът до него е
безплатен, съобщи вчера шефът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия Никола Стоянов. Той обяви още, че се удължава с една година – до 22
април 2014 г., проектът “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.
Той се финансира по Оперативна програма “Конкурентоспособност” и е на стойност 27,396
млн. лева. Предстои през следващите 12 месеца от сумата да бъдат усвоени 14,212 млн. лева.
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Резюме: Проектът се финансира по ОП "Конкурентоспособност"
С една година - до 22 април 2014 година, се удължава срокът, в който могат да се договарят
средства по проекта "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия".
Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия Никола Стоянов, цитиран от БНР.
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Заглавие: Удължават с година срока за средства по проект за интернационализация на
предприятия
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Проектът се финансира по ОП "Конкурентоспособност"
С една година - до 22 април 2014 година, се удължава срокът, в който могат да се договарят
средства по проекта "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия".
Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия Никола Стоянов, цитиран от БНР.
През следващата година се предвижда да бъдат усвоени повече от 14 милиона лева по
проекта, който стартира през 2010-а. Той се финансира по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". Общата му стойност е малко над 27 милиона лева, посочи Никола
Стоянов. Чрез него е станало възможно участието на повече от 600 малки и средни фирми в
близо 70 панаира и изложения, по време на които са били сключени над 1000 сделки. Сред
дейностите са били още участие в търговски мисии и бизнес форуми в чужбина.
Нашата идея ще е по-ефективно да бъдат инвестирани тези средства, доколкото е възможно.
Това ще бъде постигнато от една страна с увеличаване броя на участниците в различните
мисии, панаири и други дейности, които организираме, и с идеята те да бъдат като цяло помащабно организирани и така да се каже по-грандиозни като събития и повече да привлекат
вниманието към България, коментира Стоянов.
Според директорът на ИЗНМСП ще бъдат положени усилия изискваната документация от
фирмите да се подава по електронен път, като тя бъде намалена до законовия минимум, а
целият процес да стане по-прозрачен. Бизнес обученията ще бъдат с конкретна насоченост към
стартиращи фирми или към такива, които започват да изнасят продукцията, както и за
износители, а агенцията ще търси конкретни търговски партньори за конкретни фирми.
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Резюме: В ОИЦ Добрич до момента по ОП "Конкурентоспособност" са постъпили 30 проекта, от
които 8 приключили
Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) е приключил проекти на стойност 4
563 421 лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013
г.”.
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Заглавие: Над 4,5 млн. лева са инвестирани за технологична модернизация на
предприятия от Добрич
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В ОИЦ Добрич до момента по ОП "Конкурентоспособност" са постъпили 30 проекта, от
които 8 приключили
Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) е приключил проекти на стойност 4
563 421 лв. по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 –
2013 г.”. До момента по оперативната програма са постъпили 30 проекта, от които 8
приключили, 9 прекратени, 4 в процес на изпълнение и 9 регистрирани, стана ясно при
представяне на успешно изпълнените проекти по програмата.
В рамките на своята поредна среща за популяризирането на добри практики от успешно
изпълнени проекти за технологична модернизация ОИЦ-Добрич срещна журналисти с
представители на фирмите „Данибекс“ ООД и „Булмат“ ЕООД, чиито проекти са на обща
стойност 922 394 лв.
Проектът на фирма „Булмат“ ЕООД възлиза на 785 412 лв. Фирмата е производител на гъвкави
съединения за вода и газ. Благодарение на успешното изпълнение на заложените цели,
компанията е с подобрена производствена база, ново оборудване и модернизиран
технологичен процес. Фирма „Булмат” ЕООД работи по още един проект по ОП „Развитие на
човешките ресурси“, който е в процес на изпълнение. Основната му цел е оптимизиране
организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд за работещите в
предприятието.
Проектът на обувния производител „Данибекс“ ООД е на обща стойност 136 982 лв.
Благодарение на инвестицията под формата на безвъзмездна финансова помощ,
предприятието е подобрило значително производствения си капацитет и е повишило своята
конкурентоспособност, увеличавайки производителността на машините с 50% и тази на труда с
30%.
ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Брой думи: 227
Резюме: България може да загуби част от предвидените европейски средства, предупреди
Брюксел. Причината е бавно усвояване на парите по оперативните програми. Същата съдба
очаква още пет държави в общността.
Според доклад на Еврокомисията до есента на миналата година страната ни е усвоила едва
30% от предвидените средства. По-зле е единствено Румъния – с 15 на сто усвояемост.
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Заглавие: Рискуваме да загубим евросредства заради бавно усвояване
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България може да загуби част от предвидените европейски средства, предупреди
Брюксел. Причината е бавно усвояване на парите по оперативните програми. Същата съдба
очаква още пет държави в общността.
Според доклад на Еврокомисията до есента на миналата година страната ни е усвоила едва
30% от предвидените средства. По-зле е единствено Румъния – с 15 на сто усвояемост.
Брюксел не дава добра оценка за изпълнението на нито една от оперативните програми.
Изключение прави „Техническа помощ”, с която се осигуряват пари за заплатите и обучението в
държавната администрация.
Сериозни обаче са критиките към програмите „Околна среда” и „Конкурентоспособност”,
където са и най-големите рискове за загуба на средства. “Околна среда” изостава с
изпълнението на проектите в сектор води и отпадъци, а по “Конкурентоспособност” резултат
няма при научно-изследователските проекти и създаване на работни места за иновации.
Слаба оценка се дава и на програмата срещу безработицата “Човешки ресурси”. Освен
България и Румъния, застрашени от спиране на европейските средства са още Чехия, Унгария,
Малта и Италия, в които нивото на разплатените средства също остава ниско.
Според експертите в Брюксел препъни-камък в бързото усвояването на евросредствата са
сложните процедури и прекомерната административна тежест. Все пак от Еврокомисията
уточняват, че данните за повечето страни са до края на 2011 г., а повечето програми
приключват през 2015 г. На практика всяка една от държавите в риск има шанс да навакса с
темпото в усвояването на парите от Брюксел.
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Заглавие: Освободен е шефът на "Европейски фондове за конкурентоспособност" към
МИЕТ
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кирил Гератлиев, шеф на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в
Министерството на икономиката е бил освободен, съобщи в. "Сега".
Причината за това не е ясна. Преди няколко седмици обаче Гератлиев е бил лишен от
управлението на програмата. Тогава тези функции пое Ирена Младенова, заместникминистър. Тогава това е било мотивирано с традицията ресорният заместник-министър да
ръководи и управляващия орган по оперативната програма.
"Надяваме се, че каквито и да било промени няма да повлияят и забавят функционирането на
програмата и усвояването на средствата по нея", коментирали от Асоциацията на
консултантите по европрограми.
Справка на медиата във финансовото министерство показва, че към 1 април плащанията по
бизнес програмата вече водят дори пред тези по "Транспорт" и са 45.52% от общо 2.2 млрд.
лв. Това обаче се дължи най-вече на инициативите "Джереми" и "Джереми 2", по които сумите
се записват като усвоени, но реално не са стигнали до фирмите.
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