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Медиен мониторинг – обобщение
27.5.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
3

вестници, от които:

2

- национални

2

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1



Общо за деня

3

Медиен мониторинг | 5/27/2013

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация
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Национални печатни медии
Дата: 27.05.2013
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 4
Брой думи: 118
Резюме: Нов фонд по програма "Конкурентоспособност" с ресурс от 20 млн. лв. ще бъде отворен
в помощ на частните инвеститори. Фондът е инструмент по програмата за капиталови
инвестиции в частния сектор JEREMIE. Парите ще бъдат предоставяни срещу дялове и акции от
фирмите, без значение дали става дума за малки, средни или големи компании. Условието е да
има намерен поне един източник на финансиране и проектът да бъде одобрен от фонда.
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Заглавие: Нов фонд ще подпомага частните инвеститори
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нов фонд по програма "Конкурентоспособност" с ресурс от 20 млн. лв. ще бъде отворен
в помощ на частните инвеститори. Фондът е инструмент по програмата за капиталови
инвестиции в частния сектор JEREMIE. Парите ще бъдат предоставяни срещу дялове и акции от
фирмите, без значение дали става дума за малки, средни или големи компании. Условието е да
има намерен поне един източник на финансиране и проектът да бъде одобрен от фонда. Новият
коинвестиционен инструмент беше представен от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма Асен Василев и директора "Регионално бизнес развитие" в Европейския инвестиционен
фонд (който управлява средствата по JEREMIE в България) Хюбърт Котони. Средствата ще
бъдат осигурени от резерви, които не са били усвоени по други схеми на програма
"Конкурентоспособност".
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Дата: 27.05.2013
Източник: в. Труд
Страница: 10,11
Брой думи: 996

Заглавие: Илияна Цанова, вицепремиер и министър по управление на парите от ЕС :
Рискуваме да загубим €372 млн. от ЕС
Подзаглавие:
Автор: Зорница ЛАТЕВА
Текст: - Служебният кабинет позволи по-големи авансови и междинни плащания по
европрограмите. Кои ще се възползват?
- Може да се възползват всички. Най-бърз ефект очакваме в "Конкурентоспособност* и
"Развитие на човешките ресурси". Там са най-големите проблеми с липса на ликвидност при
бенефициентите. 70% от фирмите по "Конкурентоспособност", които прекратяват договорите
си, го правят заради липса на собствени средства. Увеличаването на авансите беше
единственият начин да се влее ликвидност в системата. По-големият процент аванси плюс
междинни плащания е насочен и към администрацията - Агенцията по заетостта, Българската
агенция за инвестиции. Досега лимитът беше 80% и беше обвързан с бюджетите им. Имаше
забавяне на плащанията към общините и работодателите по мерките за временна заетост. С
увеличаването на тавана на 95% ще ускорим плащанията, осигуряваме пари за хората
навременни договори и намаляваме риска от загуба на средства.
- Дори и увеличени, авансите остават проблем за фирмите, защото трябва да осигурят банкова
гаранция в същия размер и това блокира парите им...
- Предварителните плащания се увеличават над 3 пъти и се предполага, че малките и средните
предприятия ще са по-мотивирани да си осигурят гаранция. Друг е въпросът дали банките биха
били по-гъвкави по отношение на блокирането на парични средства, да отпускат гаранция и
срещу друго обезпечение.
- А разговаряте ли с тях да са по-гъвкави?
- Водим разговори с Асоциацията на търговските банки за подготовката на съвместен проект по
"Конкурентоспособност". Идеята е банките да правят финансова и техническа оценка на
проектите. Въпросът е дали те с клоновата си мрежа могат да бъдат по-бързи и ефективни в
одобряването на проектите от министерството на икономиката. Ако моделът е ефективен, може
да се приложи и по други програми. В контекста на тези разговори обсъждаме и по-гъвкави
изисквания за банковите гаранции.
- По-големите аванси по "Конкурентослособност" са и за да не загубим пари. Колко пари
рискуваме в момента и с колко ще се намали рискът?
- Рискуваме около 50 млн. евро. С мерките, набелязани от икономическото министерство,
вероятността да ги изгубим намалява с около 70%.
- Има ли други програми, по които може да загубим пари?
- Няма риск само по "Транспорт". По останалите шест има. Основна задача в последните 2
месеца беше управляващите органи да направят анализи и планове за действие. С
набелязаните мерки рискът се намалява с около 60%.
- За колко пари говорим?
- Към днешна дата загубата по всички оперативни програми с изключение на земеделската, е
оценена на 272 млн. евро. Оптимистичната прогноза е с набелязаните мерки сумата да намалее
до 113 млн. евро, а песимистичната - до 150 млн. евро. Не трябва управляващите органи да
мислят, че е приемливо да се загубят тези средства. До последния момент трябва да се работи
за всяко едно евро. Към 30 април са платени около 32% от европарите. Това е резултат на
усилената работа през последните 3 г., когато България реално започна да изпълнява
европроекти и да
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Резюме: - Служебният кабинет позволи по-големи авансови и междинни плащания по
европрограмите. Кои ще се възползват?
- Може да се възползват всички. Най-бърз ефект очакваме в "Конкурентоспособност* и "Развитие
на човешките ресурси". Там са най-големите проблеми с липса на ликвидност при
бенефициентите. 70% от фирмите по "Конкурентоспособност", които прекратяват договорите си,
го правят заради липса на собствени средства. Увеличаването на авансите беше единственият
начин да се влее ликвидност в системата.
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- Ще има ли размествания по програмите и прекратяване на договори? Беше анонсирано, че по
"Околна среда" може да се спират проекти.
- По "Околна среда" има наддоговаряне от 160%, като 20% от бюджета са реално платени, а за
60% или около 2 млрд. лв. са отворени обществени поръчки. Въпросът е дали пазарът ще
съумее да поеме такъв огромен обем поръчки. Другият риск е, че изпълнението може да се
забави заради обжалване на търговете. Това е уравнение с две неизвестни и е твърде рисково
към момента програмата да се променя и да се вкарват нови проекти, защото може да останат за
сметка на държавния бюджет.
- От МРРБ обаче обявиха, че може да включат нови проекти в програмата "Регионално развитие"
и да спрат други.
-Договорите, по които нее имаш движение в последните 10-12 месеца, ще се преразгледат.Това
са 84 високорискови проекта. Предлага се да бъдат прекратени, но след дискусия с местните
власти. В противен случай рискуваме сериозна сума да остане за сметка на националния
бюджет. В същото време ще бъдат изгубени европари. Моментът е много деликатен и се
надявам всички да подходят по национално отговорен начин.
- Очаквате ли да загубим пари за земеделие и тази година?
- По Програмата за развитие на селските райони тази година трябва да се платят 398млн. евро.
До май са платени 44 млн. евро. Темпото е бавно и изостава от прогнозите. Ако се запази, рискът
от автоматично отписване на средства е реален.
- Неофициално се говори за 100 млн. евро.
- Да, като се има предвид целта и резултатите до момента, рискът е реален.
-Кои са най-важните реформи, които трябва да направим, за да получим европари от 2014 г.?
- Едно от най-важните условия е подготовката на национална здравна стратегия и на генерален
план за болничните заведения. Ако стратегията не е приета до средата на 2014 г. и изпълнена до
края на 2016 г., България няма да може да ползва европари за здравния сектор. Генералният
план трябва да покаже кои болници не отговарят на критериите за качество. Това е деликатен и
сложен политически и социален казус. Може да се оптимизира мрежата, но за сметка на
инвестиция в спешната помощ, за да може всеки гражданин да има достъп до здравна услуга в
рамките на 30 мин.
- Колко пари искаме допълнително за младежка безработица от специалния фонд на ЕС?
- Надяваме се на 75 млн. евро, така че заедно с парите по програмата "Развитие на човешките
ресурси" да имаме пакет от общо 130 млн. евро.
- Какво не успяхте да свършите като министър и кое беше най-трудно?
- Трябваше много бързо да се запозная с проблемите. Основен приоритет беше да осигуря
непрекъснатост на преговорния процес, за да изпратим втори вариант на споразумението с ЕК на
15 април, както беше заложено по план. Друг приоритет беше подробен анализ на риска от
загуба на средства по всяка програма и план за действие. Тази година България трябва да
разплати 1,37 млрд. евро или 20% от бюджета за целия програмен период. Напрежението върху
системата е огромно. Мисията беше амбициозна, но считам, че успях да постигна поставените
цели. ЕК не усети, че в България има политически вакуум. Оставям на моя наследник добро
наследство и без подводни камъни

7

Регионални печатни медии
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Няма намерена информация
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация
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Интернет издания и блогове
Дата: 26.05.2013
Източник: www.energyonline.bg
Връзка:
http://energyonline.bg/2013/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2
%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5/
Брой думи: 156
Резюме: Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представиха на 25 май във Варна
променените условия за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика“.
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Заглавие: Представиха промените в програма “Енергийна ефективност и зелена
икономика”
Подзаглавие:
Автор: Боряна Николова
Текст: Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представиха на 25 май във Варна
променените условия за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика“.
Основните промени са свързани с процедурите за избор на изпълнители – чрез три
предложения, което облекчава и подаването на проектно предложение пред Асистента по
проекта. Според механизмът на изпълнение на програмата за енергийна ефективност и зелена
икономика, документите от проведения избор на изпълнители ще се представят едновременно с
формуляра за кандидатстване.
Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Тя мотивира устойчиви енергийни решения за малките и средните
предприятия.
Програмата дава възможност за реализиране инвестиции в енергоспестяващи технологии и
технологии от ВЕИ, технологии за намаляване енергоемкостта на производството и
неблагоприятното екологично въздействие, а също и мерки за усъвършенстване процесите в
предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.
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