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Медиен мониторинг | 5/16/2013

Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 16.05.2013
Източник: в. Труд
Страница: 12
Брой думи: 337
Резюме: Авансовите плащания по всички нови проекти, финансирани от еврофондовете, ще се
увеличат до 65% от парите, които отпуска Брюксел. В момента сумата, която се дава в
началото на изпълнението, е 20 на сто.
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Заглавие: Кабинетът отчаяно забърза еврофондовете
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Авансовите плащания по всички нови проекти, финансирани от еврофондовете, ще се
увеличат до 65% от парите, които отпуска Брюксел. В момента сумата, която се дава в
началото на изпълнението, е 20 на сто.
В сряда служебният кабинет разреши на министерствата, които управляват оперативните
програми, да увеличат авансовите плащания. Министрите решиха още размерът на
предварителните и междинните плащания, които се правят преди приключването на проекта,
да бъдат до 95% от общите разходи. Сега по време на изпълнението се плащат до 80 на сто от
европарите.
Промяната важи и за частни фирми и организации, и за държавни ведомства. Целта е да се
преодолее липсата на оборотни средства, която забавя проектите и дори е мотив за
прекратяването им. Освен това изплащането на почти цялата сума в хода на изпълнението
трябва да ускори усвояването на европарите. Така правителството се опитва да избегне риска
от загуба на средства в края на годината.
Вече стана ясно, че авансите за фирмите по програма “Конкурентоспособност" стават 65%.
Подобна стъпка се планира и по програма “Развитие на човешките ресурси", научи “Труд".
Процентът обаче още не е ясен.
От асоциацията на консултантите по европроекти обаче предупредиха, че по-високите аванси
няма да са от съществена полза за бизнеса. Причината е, че фирмите трябва да осигурят
банкова гаранция, равна на парите, които получават предварително, и това ги лишава от
оборотни средства. При по-високия процент блокираните суми ще са по-големи.
“Това тежи на фирмите и увеличаването на аванса няма да представлява реално облекчение",
каза председателят на асоциацията Кристина Цветанска. От организацията за пореден път
предлагат искането на банкова гаранция да бъде отменено. То можело да се замени със запис
на заповед за 110% от сумата, или с откриване на отделна сметка, по която да се превеждат
европарите, за да е ясно, че се ползват само по проекта. Третият вариант е авансите да се
дават срещу договор за поръчителство.
Текст под снимка
На заседанието си в сряда кабинетът реши да ускори усвовяването на европарите като даде
възможност по-голямата част от средствата по проектите да се дават в аванс. Снимка ОЛЕГ
ПОПОВ
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Регионални печатни медии
Дата: 14.05.2013
Източник: в. Пазарджишка Марица
Страница: 7,8
Брой думи: 691

Заглавие: Агенцията за регионално развитие крета с един служител
Подзаглавие: Нужни сме на бизнеса, но него го няма, въздиша Живко Милушев
Автор:
Текст: От неправителствена организация с активна дейност в подкрепа на местния бизнес само
допреди няколко години Агенцията за регионално развитие във Велинград вече е офис със
затихващи функции, в който е останал да се труди само един-единствен служител. Дейността
на звеното по принцип не е прекратена и е същата като тип, но нещата не вървят и не вървят,
казва управителят Живко Милушев, по неволя изпълняващ и функциите на всичките си бивши
колеги, които в най-силните времена са били девет души.
Разчитахме основно на финансиране в областта на неправителствения сектор, но такова в
последните години почти няма, споделя г-н Милушев. В България от доста време тези програми
не работят, така че търсим външни донори, но не е толкова лесно. Оперативните програми в
неправителствения сектор замръзнаха, сега парите са основно за общините и много малко за
бизнеса. Най-вече - по програмата за селските райони, а "Конкурентоспособност" така и не
тръгна. Практиката показва, че сме необходими на бизнеса, но то вече остана ли вече бизнес в
тази държава?! Фирми с по 7-8 души персонал допреди кризата сега са останали само със
собственика и един помощник. Какво да очакваме при това положение за обслужващи звена
като нас?
Агенцията е създадена през 2000 година, като наследява дейността на дотогавашното звено,
открито към общината във Велинград през 1998 година. И преди, и след промяната на статута
обаче е частна организация с нестопанска цел и разчита единствено на собствено
финансиране. Сред основните дейности са работа с производители и занаятчии, подкрепа на
туризма, подготовка на проекти за устойчиво развитие на общината, както и на бизнеса,
обучения. Изготвяне на бизнес планове и стратегии за развитие на бизнес, консултации и
съдействие на земеделски производители и безработни за започване на собствена дейност и
други. Всички тези услуги ги има и в момента, но местните предприемачи и кандидатпредприемачи нямат пари да си плащат от джоба за тях, колкото и да се нуждаят. Като няма
никаква възможност за развитие, как да продължи дейността на агенцията, задава си
риторичен въпрос Живко Милушев. В доброто старо време се е смятало, че една такава
структура може да бъде подкрепа на местните фирми, да им помага да се развиват, косвено да
съдейства за разкриване на повече работни места. Тогава агенцията се радва на финансиране
по Програмата за развитие на ООН, на ФАР, на Посолството на Великобритания.
Във Велинград работихме доста за алтернативното земеделие, спомня си г-н Милушев. Имаше
фирми, които започнаха производство на билки, други отвориха цехове за варене на сладка от
горски плодове. Ние им съдействахме за издаване на сертификати за биологично
производство, гаранция, че са екологично чисти. Всички тези идеи обаче се оказа, че са
изпреварили времето си. Биоп-родукти и до днес, колкото и да е на мода да се говори за тях,
купуват само хората, които са си надвили на масрафа и държат на качественото, без оглед на
цената. Сами знаете колко са тези хора в родината ни. Друг наш проект по популяризирането
на Велинград като привлекателен център за СПА туризъм в страни като Чехия, Франция,
Италия, Швеция. Този проект продължи от 2006 до 2009 година. И досега си помагаме със
Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите за участия в изложения за туризъм. Последно
направихме един проект на община Велинград за промотиране на нашия район като
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Резюме: От неправителствена организация с активна дейност в подкрепа на местния бизнес
само допреди няколко години Агенцията за регионално развитие във Велинград вече е офис
със затихващи функции, в който е останал да се труди само един-единствен служител.
Дейността на звеното по принцип не е прекратена и е същата като тип, но нещата не вървят и
не вървят, казва управителят Живко Милушев, по неволя изпълняващ и функциите на всичките
си бивши колеги, които в най-силните времена са били девет души.
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туристическа дестинация. Очакваното финансиране по него бе за 410 хиляди лева и бе
одобрен. В последния момент се оказа обаче, че общината трябва да участва със собствено
финансиране от около 70 хиляди лева - сума, непосилна за хазната на една малка община.
Заради това и този проект пропадна.
Според г-н Милушев, един стартиращ бизнес, особено ако е на неопитен в тази сфера човек, е
обречен без подкрепата на организации като агенцията. От една страна, те могат да помогнат с
професионално написан бизнес план, изключително важен и за старта на ново предприятие, и
за оздравяването на съществуващи, но изпаднали в затруднение. От друга, може да съдейства
за финансиране. Агенцията е местен агент на Българската банка за развитие, която по
преференциални схеми отпуска кредити за стартиране на дейност, за оборотни пари, за
инвестиции в оборудване. Една добра възможност за бизнеса, който у нас не е сред желаните
клиенти на банки и финансиращи организации. Само дето - къде го бизнеса в България?
14.05.2013 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 15.05.2013
Източник: www.mediapool.bg
Връзка:
http://www.mediapool.bg/по-бързо-разплащане-с-бизнеса-и-общините-поевропроектите-news206403.html
Брой думи: 736

Заглавие: По-бързо разплащане с бизнеса и общините по европроектите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Кабинетът вдигна авансовите плащания до 65%, а междинните до 95% от допустимите
разходи
Разплащането с бизнеса и общините по европейските проекти вече ще става значително побързо, след като служебното правителство реши в сряда да вдигне авансовите плащания до
65%, а междинните до 95%.
По този начин се прави опит да се усвояват повече европейски пари и да се намали до
минимум риска от загуба на средства. Към момента такъв съществува по оперативните
програми “Конкурентоспособност”, “Човешки ресурси”, “Регионално развитие” и “Околна
среда”.
За изпълнителите правителственото решение е глътка свеж финансов ресурс и възможност да
приключат европейските проекти успешно и по-бързо.
Всички оперативни програми ще могат да се възползват от новите правила. Освен бизнесът и
местните власти, право на увеличени плащания ще имат и структури на централната
администрация като агенции и държавни дружества, е посочено в съобщенията.
Плащанията ще са допустими само при изрично включена клауза в договорите между
управляващите органи и получателите на средствата за това. Дава се и право на
управляващите органи на програмите да определят размера на авансовите и междинни
плащания за изпълнението на проектите до 95%.
Отделните различни програми ще се възползват по-различен начин от новите възможности,
показва допитване на Mediapool.
Бизнесът с тройни аванси
Програмата за бизнеса “Конкурентоспособност” смята да използва увеличението на
авансовите плащания от 20 на 65%. По този начин ще се опита да спаси от загуба около 107
млн. евро, които към момента се оценяват като рискови.
Проблемът с липсата на оборотни средства от фирмите за изпълнението на проекта водеше до
отказване от изпълнението му или удължаване на срока за приключване. Причината е, че
проектите на частния бизнес имаха само по едно-две междинни плащания и по-голямата част
от европейските средства получаваха след като приключат проекта. Тази практика беше
възприета като гаранция в случай, че не бъдат признати всички направени разходи от
компаниите като допустими.
Причината е, че за авансовите плащания няма разходо-оправдателни документи като фактури
и не е сигурно, че след това Европейската комисия ще ги одобри всички. Съгласно взетото
решение фирмите ще са длъжни в много кратки срокове след получаването на тройно
увеличения аванс в рамките на месец-два да представят фактури за него, обясниха експерти.
Общините с увеличени междинните плащания
Оперативните програми “Регионално развитие” и “Околна среда”, които финансират предимно
инфраструктурни проекти, смятат да се възползват от възможността за увеличаване на
авансовите и междинни плащания до 95%.
Основни бенефициенти по тези програми са общините, които отдавна настояваха за решаване
на въпроса с недостига на оборотни средства. Макар и закъсняло, решението на
правителството е стъпка в правилната посока и ще ускори усвояването на средствата и
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Резюме: Кабинетът вдигна авансовите плащания до 65%, а междинните до 95% от
допустимите разходи
Разплащането с бизнеса и общините по европейските проекти вече ще става значително побързо, след като служебното правителство реши в сряда да вдигне авансовите плащания до
65%, а междинните до 95%.
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приключването на обектите, коментира Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на
Националното сдружение на общините пред Mediapool.
В момента по инфраструктурните проекти авансовите плащания са до 35% и управляващите
органи на двете оперативни програми не смятат да се възползват от вдигането им на до 65%.
Със сигурност обаче ще се ползва възможността за увеличаване на междинните плащания до
95%. В момента те покриваха до 65% от безвъзмездната помощ по проекта. Това създаваше
трудност на общините да осигурят нужния финансов ресурс, особено за по-големите
инфраструктурни проекти. За да си осигури парите, местната власт беше принудена да тегли
заеми от банки или фонд ФЛАГ. Сега с новото решение общините ще получат по-голяма
ликвидност за реализацията на проекта.
Отпускането на безвъзмездната помощ до 95% от общите допустими разходи по проекта ще
става срещу представяне на банкова гаранция от страна на общините, е посочено в
съобщението на правителството.
Новата мярка трябва да се отрази добре и на строителите, които имат да вземат около 170
млн. лв. от общините. Голяма част от тях са именно забавени плащания във връзка с
изпълнението на европейски проекти.
Централната администрация също с повече пари
Структури на централната администрация, които са бенефициенти по оперативните програми,
също могат да получат увеличение на авансовите и междинните плащания до 95%, е посочено
в съобщението на правителството.
Това обаче може да се случи само в случай, че утвърдените разходи по бюджета на
първостепенния разпоредител, в чиято структура е съответният бенефициент, са по-високи от
размера на отпуснатите авансови плащания, се казва в правителственото съобщение. В него е
посочено, че подлежащите на възстановяване към извънбюджетната сметка на Националния
фонд изплатени недопустими разходи ще могат да се прихващат за сметка на бюджета на
първостепенния разпоредител.
Агенции и държавни компании са бенефициенти по оперативните програми “Транспорт”,
“Човешки ресурси” и “Административен капацитет”. От “Транспорт” заявиха, че ще могат да
коментират след като се запознаят с решението на правителството. От другите две програми не
бяха открити за коментар.
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Дата: 15.05.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=13896034
Брой думи: 469

Заглавие: Държавата трескаво ще спасява пари по програма “Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Тройно вдигане на аванса за фирмите, които кандидатстват с проекти по единствената
програма за бизнеса - "Конкурентоспособност". Това е една от мерките, които обмисля
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за да спаси от загуба част от парите
по нея. За тези намерения става ясно от думите на зам.-министъра Ирена Младенова, която
индиректно призна, че има такава опасност. С промените авансът за фирмите ще бъде вдигнат
от
сегашните
20
на
сто
на
65
на
сто.
"Бюджетът на програмата е 1.162 млн. евро. Европейската част от него е 988 млн. евро. От тях
са договорени 830 млн. евро, което е 84% от ресурса. Това означава, че до края на годината
трябва да договорим още 158 млн. евро", заяви Младенова, цитирана от агенция Медиапул.
Промяна има и за допустимите дейности, по които се признават разходи на компаниите.
"Досега, при закупуване на оборудване по списъка на допустими материали, като например
котле, помпа и т.н, за разход на фирмите се признаваше само този за основното оборудване.
Сега вече ще бъдат включени и разходите по монтиране и пускане в експлоатация на
оборудването",
обясни
Младенова.
Така пет месеца преди "затварянето" на мярката за енергийна ефективност и зелена икономика
държавата се сети да опрости част от правилата и да разяснява на фирмите как да
кандидатстват за европари. Информационните дни за компаниите ще се проведат в седем
града на страната - Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София - до края на
този месец. Те ще имат за цел да повишат интереса на фирмите към парите от ЕС. Мярката за
енергийна ефективност е част от програма "Конкурентоспособност" и работи от есента на
миналата година. Въпреки че тя е особено атрактивна заради възможността с пари по нея да се
купуват машини клас А или да се изолират сгради, правилата спъват усвояването. В резултат
на това до реално разплащане на пари по проекти са стигнали едва няколко фирми. Бюджетът
на мярката е 150 млн. лв. от програмата с възможност за облекчени кредити за още толкова. С
новите промени се опростяват документите, с които се кандидатства, и се признават за
допустими разходите за спомагателни материали и оборудване. Според бизнеса обаче това
съвсем
не
е
достатъчно,
за
да
се
"отпуши"
мярката.
БЛОКАЖ
Фондът за растеж по инициативата "Джереми" е прекратен заради несъбран капитал. По
думите на Ирена Младенова сходен проблем е имал и фондът за рисков капитал, който
трябваше да набави 9 млн. евро от инвеститори, а от "Джереми" щяха да дойдат още 21 млн.
евро. Парите по инициативата се отчитат като усвоени, но не са. По-голямата част от тях се
отпускат под формата на нисколихвени кредити. Според Младенова интересът е голям - само
по Гаранционния фонд, който стартира с капитал от 300 млн. евро, вече са отпуснати кредити
на над 2600 малки и средни компании. Средно месечно се дават над 200 нови заеми за около
40 млн. лв.

Медиен мониторинг | 5/16/2013

Резюме: Тройно вдигане на аванса за фирмите, които кандидатстват с проекти по
единствената програма за бизнеса - “Конкурентоспособност“.
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Дата: 15.05.2013
Източник: www.profit.bg
Връзка: http://profit.bg/news/Biznesut-shte-vzima-v-avans-65-ot-evroparite/nid-106853.html
Брой думи: 266
Резюме: По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват проекти по
оперативната програма “Конкурентоспособност”. Парите, които се дават в началото на
изпълнението, ще станат 65% от общата сума, отпускана от еврофондовете. В момента
авансово се плащат само 20 на сто. Увеличението ще важи за новите проекти, съобщи в. Труд.

Медиен мониторинг | 5/16/2013

Заглавие: Бизнесът ще взима в аванс 65% от европарите
Подзаглавие:
Автор:
Текст: По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват проекти по
оперативната програма “Конкурентоспособност”. Парите, които се дават в началото на
изпълнението, ще станат 65% от общата сума, отпускана от еврофондовете. В момента
авансово се плащат само 20 на сто. Увеличението ще важи за новите проекти, съобщи в. Труд.
Целта на промяната е да се ускори усвояването на парите за бизнеса и да се намали
максимално възможността да бъдат загубени евросредства в края на годината.
По оценка на икономическото министерство рискови са между 70 млн. и 100 млн. лв. по
програмата, която е с общ бюджет 2.3 млрд. лв. Опасността част от средствата да бъдат
отписани се дължи на бавното им усвояване.
По-големите авансови плащания означават европари реално да се получават още преди да е
направено каквото и да било по проекта. В момента по-голямата част от сумата се плаща,
когато той вече е приключил.
Според европравилата до края на годината България трябва да плати и да поиска от Брюксел
да възстанови поне 245.72 млн. лв. по програмата за бизнеса, за да не загуби нито лев. Доста
фирми обаче се отказват от европарите, след като вече са били одобрени. Сред основните
причини е липсата на достатъчно собствени средства за започването на проекта, както и за
дофинансирането му. Компаниите се отказват и заради бюрокрацията по програмата.
Освен за бизнеса, ще бъдат увеличени и авансовите плащания по проектите на Българската
агенция за инвестиции и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия. По същия механизъм - чрез увеличаване на авансовите плащания, в края на 2012
г. бяха спасени 200 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони.
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Дата: 15.05.2013
Източник: www.computerworld.bg
Връзка:
http://www.computerworld.bg/43587__tesy_shte_modernizira_proizvodstvenite_si_procesi_sas_sap_e
rp
Брой думи: 180
Резюме: ERP системата ще бъде внедрена от Atos Bulgaria
Atos Bulgaria (Атос България) обяви, че започва внедряване на SAP ERP ECC 6.0 в
производителя на електрически бойлери и отоплителни уреди за бита Tesy (Теси ООД). С
проекта клиентът цели да оптимизира производствените и финансово-оперативните си
процеси.

Медиен мониторинг | 5/16/2013

Заглавие: Tesy ще модернизира производствените си процеси със SAP ERP
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ERP системата ще бъде внедрена от Atos Bulgaria
Atos Bulgaria (Атос България) обяви, че започва внедряване на SAP ERP ECC 6.0 в
производителя на електрически бойлери и отоплителни уреди за бита Tesy (Теси ООД). С
проекта клиентът цели да оптимизира производствените и финансово-оперативните си
процеси.
Проектът е на стойност над 600 000 лева и е финансиран по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПКРБИ).
„През последната година бизнесът ни нарастна значително – коментира Десислава Дишлева,
финансов мениджър на Tesy. – Въвеждането на новата платформа ще ни позволи да
оптимизираме бизнес процесите в компанията, да станем по-конкурентоспособни на
европейските пазари, но и да предоставяме все по-качествени продукти на българския
потребител. Избрахме Atos Bulgaria заради опита на неговия екип в успешното реализиране на
значими проекти по внедряване на SAP платформи в много големи български компании.“
За срок от осем месеца Atos ще анализира бизнес процесите и внедри SAP ERP ECC 6.0 с
модулите Финанси и счетоводство, Управленски и финансови анализи и отчети (Контролинг),
Управление на материалните запаси, Продажби и дистрибуция, Управление на складовите
дейности, Планиране и отчитане на производството и Закупуване.
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Дата: 15.05.2013
Източник: www.sagabg.net
Връзка: http://news.sagabg.net/atos-vnedryava-sap-erp-v-tesi-ood-za-modernizaciya.html
Брой думи: 262
Резюме: Поради бързо разрастващия се бизнес, Теси ООД, водещ европейски производител
на електрически бойлери и отоплителни уреди за бита, започва въвеждане на SAP ERP
платформа, за да оптимизира производствените си и финансово-оперативни процеси. За
реализация на проекта Tesy избра водещия SAP интегратор в България – Atos.

Медиен мониторинг | 5/16/2013

Заглавие: Atos внедрява SAP ERP в Теси ООД за модернизация на производствените
процеси
Подзаглавие:
Автор: Благой Благоев
Текст: Поради бързо разрастващия се бизнес, Теси ООД, водещ европейски производител на
електрически бойлери и отоплителни уреди за бита, започва въвеждане на SAP ERP
платформа, за да оптимизира производствените си и финансово-оперативни процеси. За
реализация на проекта Tesy избра водещия SAP интегратор в България – Atos. Проектът е
финансиран по Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика» (ОПКРБИ) и е на стойност над 600 000 лева.
За срок от осем месеца, Atos България ще анализира бизнес процесите и ще внедри SAP ERP
ECC 6.0 с модулите Финанси и счетоводство, Управленски и финансови анализи и отчети
(Контролинг), Управление на материалните запаси, Продажби и дистрибуция, Управление на
складовите дейности, Планиране и отчитане на производството и Закупуване.
„През последната година бизнесът ни нарастна значително. Въвеждането на новата платформа
ще ни позволи да оптимизираме бизнес процесите в компанията, за да станем поконкурентоспособни на европейските пазари, но и да предоставяме все по-качествени продукти
на българския потребител. Избрахме Atos България заради опита на неговия екип в успешното
реализиране на значими проекти по внедряване на SAP платформи в много големи български
компании”, коментира Десислава Дишлева, финансов мениджър на Теси ООД. Като резултат от
проекта, ръководството на Tesy очаква новата платформа за управление да подобри
ефективността на бизнес процесите в Теси.
„Все повече български компании инвестират в технологични решения за интелигентно
управление на бизнеса, които им дават възможност да реализират по-добре своите продукти и
услуги. Радваме се да предложим на Tesy нашия опит в интегрирането на SAP платформи и по
този начин да работим за модернизацията на едно от най-динамично развиващите се
български предприятия”, отбеляза Веска Давидова, управител на Atos България.
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Дата: 15.05.2013
Източник: www.insmarket.bg
Връзка:
http://www.insmarket.bg/Преса/Държавата-трескаво-ще-спасява-пари-по-програмаКонкурентоспособност-_l.a_at.4_i.424928.html
Брой думи: 468

Заглавие: Държавата трескаво ще спасява пари по програма "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: До края на годината България трябва да договори още 158 милиона евро
Автор:
Текст: Тройно вдигане на аванса за фирмите, които кандидатстват с проекти по единствената
програма за бизнеса - "Конкурентоспособност". Това е една от мерките, които обмисля
Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, за да спаси от загуба част от парите по нея. За тези намерения става
ясно от думите на зам.-министъра Ирена Младенова, която индиректно призна, че има такава
опасност. С
промените авансът за фирмите ще бъде вдигнат от сегашните 20 на сто на 65 на сто.
"Бюджетът на програмата е 1.162 млн. евро. Европейската част от него е 988 млн. евро. От
тях са договорени 830 млн. евро, което е 84% от ресурса. Това означава, че до края на
годината трябва да договорим още 158 млн. евро", заяви Младенова, цитирана от агенция
Медиапул.
Промяна има и за допустимите дейности, по които се признават разходи на компаниите.
"Досега, при закупуване на оборудване по списъка на допустими материали, като например
котле, помпа и т.н, за разход на фирмите се признаваше само този за основното оборудване.
Сега вече ще бъдат включени и разходите по монтиране и пускане в експлоатация на
оборудването", обясни Младенова.
Така пет месеца преди "затварянето" на мярката за енергийна ефективност и зелена икономика
държавата се сети да опрости част от правилата и да разяснява на фирмите как да
кандидатстват за европари.
Информационните дни за компаниите ще се проведат в седем града на страната - Враца,
Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София - до края на този месец. Те ще имат за
цел да повишат
интереса на фирмите към парите от ЕС. Мярката за енергийна ефективност е част от програма
"Конкурентоспособност" и работи от есента на миналата година. Въпреки че тя е особено
атрактивна заради
възможността с пари по нея да се купуват машини клас А или да се изолират сгради, правилата
спъват усвояването. В резултат на това до реално разплащане на пари по проекти са стигнали
едва няколко
фирми. Бюджетът на мярката е 150 млн. лв. от програмата с възможност за облекчени
кредити за още толкова. С новите промени се опростяват документите, с които се
кандидатства, и се признават за
допустими разходите за спомагателни материали и оборудване. Според бизнеса обаче това
съвсем не е достатъчно, за да се "отпуши" мярката.
БЛОКАЖ
Фондът за растеж по инициативата "Джереми" е прекратен заради несъбран капитал. По
думите на Ирена Младенова сходен проблем е имал и фондът за рисков капитал, който
трябваше да набави 9 млн. евро
от инвеститори, а от "Джереми" щяха да дойдат още 21 млн. евро. Парите по инициативата се
отчитат като усвоени, но не са. По-голямата част от тях се отпускат под формата на
нисколихвени кредити.
Според Младенова интересът е голям - само по Гаранционния фонд, който стартира с капитал
от 300 млн. евро, вече са отпуснати кредити на над 2600 малки и средни компании. Средно
месечно се дават над 200 нови заеми за около 40 млн. лв.

Медиен мониторинг | 5/16/2013

Резюме: Тройно вдигане на аванса за фирмите, които кандидатстват с проекти по
единствената програма за бизнеса - "Конкурентоспособност". Това е една от мерките, които
обмисля Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, за да спаси от загуба част от парите по нея. За тези намерения става
ясно от думите на зам.-министъра Ирена Младенова, която индиректно призна, че има такава
опасност.
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Текст: По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват проекти по
оперативната програма “Конкурентоспособност”. Парите, които се дават в началото на
изпълнението, ще станат 65% от общата сума, отпускана от еврофондовете. В момента
авансово се плащат само 20 на сто. Увеличението ще важи за новите проекти.
За промяната на първоначалните плащания, която е в полза на фирмите, съобщи зам.министърът на икономиката Ирена Младенова в интервю за “Медиапул”. От икономическото
ведомство потвърдиха информацията и допълниха, че решението предстои да се гласува от
служебното правителство. В интервю за “Труд” още преди месец Младенова съобщи, че ще
има такава промяна, но тогава още не беше ясно какъв ще е новият процент.
Целта на промяната е да се ускори усвояването на парите за бизнеса и да се намали
максимално възможността да бъдат загубени евросредства в края на годината.
По оценка на икономическото министерство рискови са между 70 млн. и 100 млн. лв. по
програмата, която е с общ бюджет 2,3 млрд. лв. Опасността част от средствата да бъдат
отписани се дължи на бавното им усвояване.
По-големите авансови плащания означават европари реабно да се получават още преди да е
направено каквото и да било по проекта. В момента по-голямата част от сумата се плаща,
когато той вече е приключил.
Според европравилата до края на годината България трябва да плати и да поиска от Брюксел
да възстанови поне 245,72 млн. лв. по програмата за бизнеса, за да не загуби нито лев. Доста
фирми обаче се отказват от европарите, след като вече са били одобрени. Сред основните
причини е липсата на достатъчно собствени средства за започването на проекта, както и за
дофинансирането му. Компаниите се отказват и заради бюрокрацията по програмата.
Освен за бизнеса, ще бъдат увеличени и авансовите плащания по проектите на Българската
агенция за инвестиции и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия. По същия механизъм – чрез увеличаване на авансовите плащания, в края на
2012 г. бяха спасени 200 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони.
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