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Медиен мониторинг – обобщение
31.5.2013 г.
Вид медия
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 31.05.2013
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 1,4,5
Брой думи: 2789

Заглавие: Спешните задачи на икономическите министри
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Изтичащи важни срокове по приоритетни проекти, следване на обща правителствена
програма и лична визия за управление. В това триединство ще минат първите месеци на
новите министри. Част от тях вече обявиха своите първи стъпки. Други тепърва ще се изявят.
Работата, която трябва да се свърши обаче, изобщо не е малко - страната се намира на
финалната права по преговорите с Брюксел за новия програмен период, социалното
напрежение и очакванията за по-добро управление все още не са уталожени, а важните
секторни реформи така и не са започнати. Премиерът Орешарски поиска няколко седмици
кредит на доверие, но задачите не чакат. Ето най-важните от тях в министерствата, които
отговарят за цели икономически сектори.
Драгомир Стойнев, министър на енергетиката, икономиката и туризма
ИКОНОМИКА И ЕНЕРГЕТИКА:
Между цената на тока и конкурентоспособността
Първото и най-спешно действие на новия министър на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев ще бъде съгласуването с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на
нови механизъм за ценообразуване. За да се осъществи той, ще се наложат законодателни
промени. Проблемът е, че подобна промяна не решава кардинално проблемите в
ценообразуването, а единствено освобождава износа от добавки (зелена, кафява и по
разходите на НЕК за дългосрочните й договори), както и прехвърля по-голяма тежест на
плащането на преференциалните тарифи върху свободния пазар (т.е. натоварва повече
бизнеса за сметка на бита). Новият модел може и да засили влиянието на НЕК, която ще
трябва да прави микс от зелена електроенергия. Това може да даде възможност за
манипулиране или на приходите й, или на закупуваната енергия. Засега обаче изглежда, че
БСП са доволни от модела. Следващите спешни стъпки са промяна в закона за енергетиката,
които да направят така, че заводските централи да произвеждат по-малко скъпа енергия за
пазара, както и да гарантират, че топлофикациите няма да произвеждат повече
електроенергия, генерирайки фалшив паров товар. В закона за енергетиката може би трябва и
да се определят по-ясни правила за диспечиране на електоренергията - първо тази, която има
най-ниски разходи за гориво (ВЕИ и АЕЦ), след това цялата останала.
По-нататък Стойнев го очаква поредният натиск за рестартиране на АЕЦ "Белене" и преговори
с производители на енергия с дългосрочни договори за тяхното преструктуриране. Новият
министър трябва да даде и повече детайли на исковете на "Атомстройекспорт" за "Белене",
условията по "Южен поток", както и по бъдещите газови концесии в Черно море. Не по-малко е
работата в сектор икономика. Екипът на новия министър трябва максимално бързо да
анализира причините за ниската усвояемост на средствата по оперативна програма
"Конкурентоспособност" и спешно да вземе мерки, включително и чрез облекчаване на
условията за кандидатстване. Важно е и ясно да се очертаят приоритетите за следващия
програмен период, който освен върху конкурентоспособност ще акцентира и върху иновации.
Общата рамка за това беше изготвена преди избирането на новия кабинет. Решаващо за
успешното усвояване на европейските средства след 2014 г. обаче ще е добре уредената и

Медиен мониторинг | 5/31/2013

Резюме: Изтичащи важни срокове по приоритетни проекти, следване на обща правителствена
програма и лична визия за управление. В това триединство ще минат първите месеци на
новите министри. Част от тях вече обявиха своите първи стъпки. Други тепърва ще се изявят.
Работата, която трябва да се свърши обаче, изобщо не е малко - страната се намира на
финалната права по преговорите с Брюксел за новия програмен период, социалното
напрежение и очакванията за по-добро управление все още не са уталожени, а важните
секторни реформи така и не са започнати. Премиерът Орешарски поиска няколко седмици
кредит на доверие, но задачите не чакат. Ето най-важните от тях в министерствата, които
отговарят за цели икономически сектори.
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ясна процедура за кандидатстване. Необходимо е да бъдат уточнени и фокусът и приоритетите
на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, за да може
дейността й да има реален ефект. Много проблеми за решаване има и при разпределянето на
средства от Националния иновационен фонд, включително сроковете, за които се отпускат
средства от бюджета. Спешни задачи има и в сектор туризъм, независимо дали, както досега,
той ще е част от икономическото ведомство, или ще е отделна агенция. След като в последните
дни на предходния парламент бе гласуван окончателно готвеният в продължение на четири
години от кабинета на ГЕРБ нов закон за туризма, непосредствената работа на ведомството ще
е да изработи цялата подзаконова база, свързана с него. До септември трябва да бъдат
изготвени и приети общо 13 наредби, тъй като сроковете са заложени в самия закон. В същия
срок трябва да са готови подробните правила за организираните детски и ученически
пътувания, за единната система за туристическа информация и за оборудването на
туроператорските офиси.
Наложителна е и промяна в рекламата на българския туризъм в чужбина, заради която в
кабинета "Борисов" имаше няколко скандала. Хотелиери и туроператори неведнъж са казвали,
че е нужно изготвянето на цялостна стратегия за представянето на сектора, а не "работа на
парче", както е в момента. Очакванията към новия ръководител на туристическия отрасъл са да
бъде посредник и инициатор между институциите за решаването на редица затлачени във
времето проблеми, като например дългогодишния спор за инфраструктурата на Слънчев бряг,
ефективното управление на стопанисваните от държавата и общините туристически атракции и
др.
Петър Чобанов, министър на финансите
ФИНАНСИ:
По-малко сиво в икономиката
Петър Чобанов е един от авторите на предизборната програма на БСП и на плана "Орешарски",
така че ще изпълнява мерки, разписани от самия него. Първа точка в този списък е оценката на
явните и скритите задължения на държавата към частния сектор. Това включва неразплатени
обществени поръчки, задържан ДДС по ревизии на коректни фирми и просрочени дългове на
държавни компании със стратегическо значение. На тази база и в контекста на обещанията за
повече социални разходи за най-уязвимите групи правителството ще трябва да реши и дали
има нужда от актуализация на сегашния бюджет. Засега поне заявката е новият кабинет да
пробва да се вмести във вече зададените параметри. Друга задача на новия финансов
министър е да оцени работата на приходните агенции и да вземе мерки за подобряване на
събираемостта. Именно премиерът Пламен Орешарски предложи за тази година приходите в
бюджета да се планират с 1.2 млрд. повече и те да дойдат по линия на борба със сивия сектор.
Сега задачата за намиране на тези средства ще се падне на неговия финансов министър или
ще трябва да се признае, че в опозиция всеки може да предлага и обещава невъзможното.
Работата на Чобанов се усложнява допълнително, тъй като той ще отговаря за изпълнението
на бюджет при свит фискален резерв и засилващи се очаквания за повече разходи в условията
на нереформирани обществени системи. Така дилемата пред него ще е или да търси начини да
увеличи приходите, или да стимулира колегите си министри да реформират своите ведомства.
Новият екип във финансовото ведомство ще трябва да подготви първия бюджет на държавата
по новия закон за публичните финанси, който влиза в сила от началото на 2014 г. Това ще
изисква всеки министър да защитава своите бюджети и програмите, за които иска
финансиране. В дългосрочен план освен запазване на фискалната стабилност, каквато заявка
вече даде новият министър, екипът на Чобанов най-вероятно ще трябва да се подготви и за
нова емисия еврооблигации, с която да се финансира падежиращата доларова емисия външен
дълг в началото на 2015 г.
Димитър Греков, министър на земеделието
ЗЕМЕДЕЛИЕ:
Еврофондове на висока скорост
Новият министър Димитър Греков поема земеделското ведомство в условия на сериозни
проблеми и изтичащи срокове за важни промени. В следващите месеци България трябва да
приключи преговорите по общата селскостопанска политика в периода 2014 - 2020 г., като
залогът тук е 7.7 млрд. евро. Едновременно с това земеделското министерство трябва да
подготви и бъдещите програми за развитие на селските райони и за рибарство, които още дори
нямат чернови, а трябва да стартират след половин година. Трябва да продължи и усилената
работа във фонд "Земеделие", тъй като 2013 г. е последната за одобрение на проектите от
настоящите програми, а рискът от загуба за милиони евро по тях е сериозен. От министъра и
директора на фонд "Земеделие" се очаква да направят организацията за безпроблемното
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кандидатстване, одобрение и изплащане на директните плащания след 2014 г., макар
последните данни там да показват, че не се очакват едри проблеми.
В земеделския сектор също има сериозни предизвикателства. Ключово за разв итието на
растениевъдството е решаването на затлачения с десетилетия проблем с амортизираната
напоителна инфраструктура, която започва да създава все по-сериозни проблеми на бранша.
Макар и в последните години да има напредък по въпроса за комасацията в страната и като
ползване, и като собственост, редица организации настояват за промени в тази политика, която
да ускори процеса.
Още по-тежко е състоянието на животновъдството, което е в процес на преструктуриране и
покриване на редица европейски изисквания. В края на годината изтича срокът за въвеждането
на хигиенни изисквания във фермите, а данните до момента показват, че преобладаващата
част от тях не са ги покрили. Тежки проблеми има и в хранителната индустрия, която през
последните години водеше битки с администрацията заради редица ненужни разпоредби, някои
от които вече паднаха и в съда. Промени се очакват и в горския сектор - отрасълът с най-много
скандали в мандата на последните две правителства.
Хасан Адемов, министър на социалната полтика
СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО:
Приоритет - безработицата
След като служебният кабинет успя в известна степен да потуши общественото недоволство с
пакет от спешни социални мерки, сега топката е в полето на новото правителство. Новият
министър Хасан Адемов вече съобщи пред bTV, че неговото ведомство ще подготви спешни
мерки, с които да помогне на най-уязвимите социални групи да се подготвят за зимния сезон.
По думите му помощите не трябва да се раздават "на калпак", минималната работна заплата е
добре да се обвърже с промените в обективно измерими показатели на пазара на труда, а
изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените да става плавно. За да има
по-малко хора, които разчитат на социални помощи обаче, новият социален министър ще
трябва да се заеме с дългосрочни задачи още сега. В неговия ресор попада един от найголемите проблеми на българската икономика - непрекъснато спадащата заетост през
последните три години. При приемането на властта в сряда Адемов заяви, че предприемачите
са тези, които разкриват работни места, и затова бизнесът трябва да бъде подпомогнат.
Въпреки че това е правилната посока, бързи резултати и спад на безработицата не могат да се
очакват веднага. Важно е Адемов да се заеме и с дълго отлаганото модернизиране на
трудовото законодателство в посока по-лесно почасово наемане, за което той вече даде
заявка. Служебният социален министър Деяна Костадинова вече очерта и краткосрочните
задачи, които оставя на новия екип на ведомството за довършване. Може би най-важната сред
тях е работата по новия програмен период на оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014 - 2020 г. Екипът на Костадинова остави проекта за следващия период на
финалната права, но все още не е ясно дали България няма да загуби средства през този
програмен период. По схема "Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на
възможност за стаж" трябва да бъдат наваксани забавени плащания в размер на 6.6 млн. лв. и
допълнително се очаква одобрение на извършените от работодателите разходи за около 7 млн.
лв. Освен това трябва да се предотврати и загубата на средства по програмата в размер на
още 21 млн. лв., като тези пари се преразпределят към по-популярни схеми. В момента тече и
процесът по създаване на звено в рамките на Министерството на труда и социалната политика,
което да анализира и прогнозира краткосрочните, средносрочните и дългосрочните тенденции
на пазара на труда в България. Работата по въвеждането на механизъм, чрез който
резултатите от анализа за търсенето и предлагането на труд в България да бъдат включени
при разработването на държавната политика в тази област, остава за екипа на Адемов.
Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:
Поправка на държавните мастодонти
Няколко са направленията в областта на транспорта и съобщенията, които би трябвало да са
приоритет на новата власт.
Първо - да направи ясна разлика между БДЖ и Telenor. И двете са държавни (мажоритарен
собственик на телекома е норвежката държава). И ако пропуснем няк олкото десетки страници,
необходими, за да направим разграничението с БДЖ, достатъчно ще е да кажем, че
българските железници тънат в дългове, а само преди няколко седмици новите собственици на
"Глобул" взеха решение да разпределят рекорден дивидент. Тоест нашата държава е доказала,
че не може да бъде добър собственик на дружества. Затова ключово важно е новата власт в
транспорта да не спира продажбата на товарното поделение на БДЖ, както и да вземе
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стратегическо решение за бъдещето на пътническото. Второ - да осъзнае факта, че политика в
транспорта не означава преговори с железничарските синдикати. Сиреч - има и автомобилни
превози. За тях като начало е задължително да се проведат истински преговори с турската
администрация, за да се спрат ограниченията срещу българските товарни превозвачи на
турските граници. Както и преговори за допълнителни разрешителни за товарен транспорт с
другите държави като Русия и бившите съветски републики.
Трето - да реформира спешно държавните пощи, които все повече губят клиентела от частните
конкуренти. Или да промени профила им, или да ги раздели и частично приватизира.
Четвърто - би трябвало за новия министър Данаил Папазов да е най-лесно да вземе решение
ще се концесионира ли пристанище Варна изобщо и как - като цяло или на отделни терминали.
Пето - да избере вариант как ще се развива летище София, което по думите на мениджмънта
му е на път да изчерпа капацитета си: дали ще се строи нов терминал, дали ще се разширява
съществуващият, дали пък ще има ново летище, и целият комплекс държавен ли ще е, или ще
се даде на концесия.
Шесто - но не последно по важност - да разреши проблема с липсващите честоти както за
цифровизацията на телевизионния ефир, така и за изграждането на мобилни мрежи от
четвърто поколение. По първата тема вече има наказателна процедура от Европейската
комисия. По втората пък, ако няма съгласие на високо ниво, намеренията на служебното
правителство за търгове за честоти между съществуващите оператори просто ще се провалят.
Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие и благоустройството
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
С едно наум към новата европрограма
Приоритет на новия министър на регионалното развитие Десислава Терзиева ще е да не
спират преговорите по бъдещата оперативна програма "Региони в растеж". Тя е една от найнапредналите не само за България, но и за целия ЕС и според Карстен Расмусен, заместник ръководител на отдел "България" в Главна дирекция "Регионална политика" на ЕК, е важно
темповете на работа да не бъдат забавяни. В момента се работи по екологичната оценка на
програмата и тя трябва да бъде готова до края на юни.
Същевременно настоящата оперативна програма "Регионално развитие" е в най-активната си
фаза. През тази и следващата година предстои изпълнението на голяма част от одобрените
проекти, както и основните разплащания по програмата. Предизвикателството за 2013 г. е, че
трябва да се усвоят едновременно договорените средства през 2010 и 2011 г. Заедно с това
мониторингът върху проектите трябва да бъде многократно подсилен, така че д а се
минимализира рискът от голяма загуба на средства. Предстоят и срещи с бенефициентите на
рискови проекти, както и подготовка на искане за промяна в програмата и включването на
Северната скоростна тангента на София като "резервен проект", към който да с е пренасочват
парите от провалените проекти. В следващите месеци предстои да бъдат довършени и
разплатени няколко важни инфраструктурни проекта по програма "Транспорт", но за да се случи
това в срок, контролът върху изпълнителите не трябва да отслабва. Става въпрос за
последната част от магистрала "Тракия", първия лот на "Струма" между Долна Диканя и
Дупница, както и две отсечки от "Хемус" (Шумен - Белокопитово и София - Гара Яна). Предстои
и стартът на втория лот от магистрала "Струма" - от Дупница до Благоевград, чиито
изпълнители бяха избрани през пролетта.
Предстои също така и да бъдат предадени в министерството и приети от него т.нар. генерални
планове за ВиК сектора в България, на базата на които да се формира стратегия за бъдещето
на отрасъла, както и да се маркират бъдещите финансови нужди, които да залегнат в
следващата оперативна програма "Околна среда".
Таня Андреева, министър на здравеопазването
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
На фокус -спешната помощ
Здравният министър д-р Таня Андреева започва работата си с акцент върху Спешна помощ.
Парламентът е на път да криминализира посегателството от пациенти и техните близки върху
лекари по време на дежурство. В интервю пред в. "Стандарт" тя обяви, че от Световната банка
ще бъде взет заем от 500 млн. лв., като по-голямата част от него ще отиде за покупка на нови
линейки и за увеличаване на заплатите на медиците. Досега обаче средства по структурни
заеми не са били използвани за увеличаване на трудови възнаграждения на държавни
служители. Новият министър ще предложи да отпаднат лимитите на лечебните заведения в
здравната каса. Това може да стане, ако бъде сменена квотата на държавата в надзорния
съвет и поне един от работодатели, синдикати и пациенти гласува "за". Независимо че
лимитите са антипазарни, преди да ги премахне, здравната каса трябва да е сигурна, че има
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достатъчно средства да се разплаща. От първите намерения на новия здравен министър личи,
че ако няма пари от достъп до средствата от здравни вноски, ще бъдат ограничени първо
частните болници. Това би било дискриминация на база собственост, която по конституция е
равнопоставена. В същото време е и конфликт на интереси, тъй като държавата е собственик
на над 100 държавни болници и няма право да ги толерира за сметка на останалите. Здравният
министър планира да ограничи и броя на новите частни болници. В допълнение д -р Андреева
обяви, че ще "се огледат цените на лекарствата и ще се въведе по-добра регулация". В
момента България е страната с най-ниска цена на медикаментите на ниво производител в ЕС и
заради натиска на предишното правителство да намаляват цените производителите са
прекратили продажбата и производството на над 200 лекарства през миналата година по данни
на асоциациите им.
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Заглавие: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА
Подзаглавие: С променените условия за кандидатстване можете да се запознаете по време
информационния ден във
Автор:
Текст: Бургас - 29.05.2013 г. Хотел Аква Зала «Амфибия»
Подробности можете да намерите на www.opcompetitiveness.bg и на www.beecirf.org
Вход свободен.
Информационните дни се осъществяват по Проект BG161 РО003-5.0.01-0004: .Осигуряване
публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие
конкурентоспособността
на
българската
икономика"
2007-2013,
финансиран
приоритетна ос
5. Техническа помощ" на Оперативна програма .Развитие
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Брой думи: 176
Резюме: Днес от 10,00 ч., Областният информационен център /ОИЦ/ в Силистра организира
среща на тема "Европейски средства за бизнеса". За участие са поканени представители на
силистренски фирми, които се интересуват от възможности за подкрепа на своя бизнес. В
последната година от настоящия програмен период по отношение на усвояването на
европейски средства все още има възможности за фирмите да кандидатстват с проекти по
оперативните програми и да направят инвестиции, дори в условията на финансова криза.
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Заглавие: Среща с бизнеса провежда днес
Подзаглавие: Областният информационен център
Автор:
Текст: Днес от 10,00 ч., Областният информационен център /ОИЦ/ в Силистра организира
среща на тема "Европейски средства за бизнеса". За участие са поканени представители на
силистренски фирми, които се интересуват от възможности за подкрепа на своя бизнес. В
последната година от настоящия програмен период по отношение на усвояването на
европейски средства все още има възможности за фирмите да кандидатстват с проекти по
оперативните програми и да направят инвестиции, дори в условията на финансова криза.
По време на срещата ще бъдат представени отворените процедури "Енергийна ефективност и
зелена икономика" и "Внедряване на иновации в предприятията". Ще се разяснят както
условията и насоките за кандидатстване, така и изменените нормативни документи, които
касаят изпълнението на проекти. Присъстващите ще се запознаят и с предварителната
информация по още една схема за кандидатстване - "Технологична модернизация в малки и
средни предприятия", която стартира през второто тримесечие на 2013 г.
На място в центъра фирмите ще имат възможност да се срещнат с представители на банкитепосредници по инициативата "Джереми - финансов инструмент", чрез който могат да получат
кредити при облекчени условия и лихвени проценти.
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Дата: 30.05.2013
Източник: Народен глас, Ловеч
Страница: 3
Брой думи: 438

Заглавие: 137 са сключените поговори в областта по оперативни програми до края на
май
Подзаглавие:
Автор: Росица КРИВИРАДЕВА
Текст: Областният информационен център -Ловеч проведе в понеделник среща с
представители на медиите, на която представи информация за изпълнението на проекти, фиг
нансирани от Оперативните програми на територията на областта. За периода ОТ 2007 до 22
май 2013 г. от различни бенефициенти в област Ловеч са подадени 173 проектни предложения,
сключените договори са 137 броя, като договорените средства са 191 810 549 лева.
Най-много договори - 56, са сключени по ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР); 31
договора се изпълняват по ОП "Регионално развитие" (ОПРР); 29 по ОП "Конкурентоспособност" (ОПК); 13 по ОП "Околна среда" (ОПОС) и 7 договора по ОП "Административен
капацитет" (ОПАК).
От началото на 2013 г. общините са подали две проектни предложения по ОПРР и две по ОП
РЧР. Одобрени са проектите по ОПРР на община Ловеч "Зелена и достъпна градска среда и на
община Луковит за преустройство и оборудване на мно-гопро-ф и л н а болница за активно
лечение, град Луковит. През март 2013 са подписани два договора по ОПАК по процедура 2.2
"Компетентна и ефективна държавна администрация" с общините Троян и Ябланица. Тази
статистика и още конкретни данни за нови и регистрирани проекти на различни бенефициенти в
областта представи пред журналистите Циталия Грозева, експерт "Информационно
обслужване и услуги". Интерес предизвика представената информация за проекта на Община
Луковит за преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение Луковит, която предвижда обособяване на отделение за долекуване и продължително ле-ч е н
и е , закупуване на изцяло ново оборудване и откриване в резултат на това на нови 8 клинични
пътеки. Управителят на ОИЦ Нели Митева запозна представителите на медиите с основния
източник на информация - Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на
процеса на усвояване на средствата от ЕС, администрирана от Министерски съвет. Тя
представи отделните стъпки за работа с ИСУН в реално време и показа как може да се търси
информация за отделните Оперативни програми, бенефициенти, партньори и изпълнители,
както и конкретни проекти.
Интерес предизвика темата за реално изплатените средства от началото на програмния период
до май 2013, прекратените и временно спрени проекти на бенефициенти от област Ловеч.
Последваха въпроси около представените нови проекти, на които експертите от Центъра
дадоха изчерпателни отговори. В заключение представителите на медиите отправиха
препоръка към Министерски съвет, чрез Областния информационен център - да се направи
директна връзка между системата ИСУН и Агенцията за обществени поръчки, за по-голяма
откритост и прозрачност на процеса на усвояване на средствата от ЕС. ОИЦ - Ловеч 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: Областният информационен център -Ловеч проведе в понеделник среща с
представители на медиите, на която представи информация за изпълнението на проекти, фиг
нансирани от Оперативните програми на територията на областта. За периода ОТ 2007 до 22
май 2013 г. от различни бенефициенти в област Ловеч са подадени 173 проектни предложения,
сключените договори са 137 броя, като договорените средства са 191 810 549 лева.
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Резюме: гр. София. На 30 май 2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа в с градата на Българска
търговско-промишлена палата (БТПП), гр. София, ул. "Искър" 9, ще се кръгла маса на тема:
„Либерализация на енергийния пазар и създаване на енергийна борса в Република България и
осигуряване на финансиране на този процес, в т.ч. и с евросредства през програмен период
2014 - 2020 г. на ЕС".
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Заглавие: Кръгла маса "Либерализация на енергийния пазар и създаване на енергийна
борса в Република България"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: гр. София. На 30 май 2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа в с градата на Българска
търговско-промишлена палата (БТПП), гр. София, ул. "Искър" 9, ще се кръгла маса на тема:
„Либерализация на енергийния пазар и създаване на енергийна борса в Република България и
осигуряване на финансиране на този процес, в т.ч. и с евросредства през програмен период
2014 - 2020 г. на ЕС". Събитието е организирано от съвета по иновации при БТПП.
Основни въпроси, които ще бъдат поставени на кръглата маса са:
1. Възможни перспективи за създаването на енергийна борса у нас, както и за ос таналите
проявления на либерализацията на енергийния пазар в Република България.
2. Възможни нови мерки в ОП”Конкурентоспособност и иновации” и в ОП „Регионално
развитие”, осигуряващи финансирането на либерализацията на енергийния пазар у нас през
програмен период 2014-2020 г.
3. Основни насоки пред развитието на либерализацията на енергийния пазар в Република
България в контекста на потребностите от електрическа енергия в страните от Централна и
Източна Европа
4. Ролята на българския бизнес за либерализацията на енергийния пазар в Република
България”
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Дата: 30.05.2013
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://www.econ.bg/Новини/Украйна-и-Гърция-ни-бият-поконкурентоспособност_l.a_i.437705_at.1.html
Брой думи: 203
Резюме: Докладът оценява международната конкурентоспособност на 60-те най-развити
световни икономики въз основа на повече от 300 показателя, отразяващи как работи
икономиката. Отчита се доколко ефективни
са тези показатели и каква икономическа среда създават правителството и бизнесът.
Междувременно, онзи ден (28 май) икономическото министерство представи първоначалния
вариант на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.
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Заглавие: Украйна и Гърция ни бият по конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България е загубила 20 позиции за 4 г. в класация за световната конкурентоспособност.
Кризата е оголила много неразрешени проблеми у нас, сочи изследването.
България пада с почти 20 места в годишник на световната конкурентоспособност за 2013 г.
спрямо представянето си през 2009 г. Това съобщи Руслан Стефанов от Центъра за
изследване на демокрацията, предаде БТА. Годишникът се изготвя от Института за развитие на
управлението, Швейцария, а страната ни участва в него от 2006 г. насам.
За 2013 г. България е на 57-мо място от общо 60 държави, като след нас са само Хърватия,
Аржентина и Венецуела. Гърция и Украйна, които през 2012 г. се класират след нас, тази
година се изкачват на съответно 54 и 49 място.
Данните показват, че българските правителства не са използвали разумно годините на растеж
преди 2008 г. за създаването на по-здрава основа за конкурентоспособност. Според
анализаторите кризата е оголила много неразрешени проблеми, между които състоянието на
българската енергетика.
Докладът оценява международната конкурентоспособност на 60-те най-развити световни
икономики въз основа на повече от 300 показателя, отразяващи как работи икономиката.
Отчита се доколко ефективни са тези показатели и каква икономическа среда създават
правителството и бизнесът.
Междувременно, онзи ден (28 май) икономическото министерство представи първоначалния
вариант на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.
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Дата: 30.05.2013
Източник: www.frognews.bg
Връзка:
http://www.frognews.bg/news_54928/Dr_TSvetomir_Dimitrov_V_Evropa_se_chaka_za_spetsialist_s_mesetsi_pri_nas_moje_da_stane_vedn
aga/
Брой думи: 1621

Заглавие: Д-р Цветомир Димитров: В Европа се чака за специалист с месеци, при нас
може да стане веднага
Подзаглавие:
Автор: Интервю на Ренета Попова
Текст: Оптимист съм за здравеопазването, защото мнозинството партии достигнаха
консолидация за най-важните проблеми в сектора. От повече болници нямаме нужда, трябва
координация. Здравеопазването не може да се разглежда изолирано от икономиката на
страната и от останалия живот, коментира пред Фрогнюз шефът на Първа градска болница д -р
Цветомир Димитров.
- Здравната реформа беше започната от правителството на Иван Костов и вече 3 след него не
смеят да я завършат. На какво се дължи това?
- Здравеопазването е много сериозен въпрос и всички резки колебания в неговата сфера не са
популярни. Трудно и бавно се извършват, защото, от една страна, искаме по-голямо
финансиране, което в условията на криза е трудно достижимо, а от друга, проблем е
ограниченият брой на специалисти в България. Който довърши здравната реформа, ще бъде
един от най-уважаваните хора.
- Казвате, че резки действия в здравеопазването не са популярни. Това означава ли, че именно
такива са необходими?
- Не може рязко да се работи в сферата на здравеопазването. Изтървали сме достатъчно
време. Виждате колко трудно се приема закриването на болниците в населените места извън
София. Това е болезнен въпрос - реагират веднага местните хора, кметовете, общинските
съветници. Изобщо обществото е на различно мнение по този въпрос. Затова е трудно да
обединиш всички мнения.
- На какъв етап се намира здравната реформа и мислите ли, че предстоящото правителство ще
успее да я финализира?
- Нещото, което ме радва, е, че политиците от всички партии вече достигнаха консолидация
относно важните теми в здравеопазването. Затова съм оптимист, че нещата ще станат. Вече
всички разбраха, че в здравеопазването няма политика, а страната има нужда от него.
- Какви са очакванията ви от новия министър на здравеопазването д -р Таня Андреева?
- Таня Андреева я познавам лично. Добре е, че е бивш директор на болница, тя е човек от
системата, който е запознат с проблемите. Има нужния опит, няколко години се опитваше да ги
решава в болница „Шейново” и според мен има желание да ги реши и сега.
- В Първа градска болница усеща ли се недостигът на медицински персонал?
- Не само тук, усеща се и във всички други болници и с това се борим най-много. Най-вече чрез
вдигане на заплатите на лекарите и сестрите се опитваме да го задържим.
- Чувства ли се вече разслояване между държавните болнични заведения и тези с частно
участие? Като положителна или отрицателна тенденция намирате това?
- Чувства се подобно разслояване. Не е положителна тенденция и моето желание е да работим
занапред заедно, а не както сега. В момента държавните болници поемат всички услуги, които
не са толкова добре платени, както и неосигурените и бездомниците, а по този начин работят
на загуба.
- Създават ли се условия на конкуренция между частните и държавните болнични услуги?
- Далеч сме още от идеята да сме си градивна конкуренция и заради това се получава това
разслояване. Естествено, частните болници предлагат много добри условия в конкретни
области, но не може само в някои. Здравеопазването е комплексно.
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Резюме: Оптимист съм за здравеопазването, защото мнозинството партии достигнаха
консолидация за най-важните проблеми в сектора. От повече болници нямаме нужда, трябва
координация. Здравеопазването не може да се разглежда изолирано от икономиката на
страната и от останалия живот, коментира пред Фрогнюз шефът на Първа градска болница д -р
Цветомир Димитров.
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- На какво най-вече се дължи огромната задлъжнялост на общинските и държавните болници?
Проф. Николай Петров посочи 388 млн. лв. задължения към края на март.
- В общинските болници основно са недофинансирани клиничните пътеки. Не казвам, че
клиничните пътеки, с които работят частните болници, са високи, те са реални. Моето желание
е да се вдигнат и останалите пътеки, тоест да се остойностят. Колкото реално стру ва на
болницата пациентът, толкова да се плати, а не лечебното заведение да е на загуба.
- Големи ли са дълговете на Първа градска болница? Субсидиите, които получавате от
Столична община, достатъчни ли са?
- Наследихме много големи задължения и постепенно ги изплащаме. Важното е, че сме на
финансово положителен резултат. Например до април тази година имаме печлба от 400 хил.
лв. Благодарение на това си връщаме задълженията, разбира се, с активното съдействие на
Столична община. Защитихме антикризисни програми в здравната комисия в Столичния
общински съвет, които изпълняваме от 3 години. Благодарение на този план болницата се
възстанови финансово, влагаме средства в нова апратура. Този модел може да се вземе за
всяка една болница. Жалко, че здравеопазването е тежка тема и никой не смее да се заеме
радикално с проблемите. Отговорността е голяма, виждате колко много министри се смениха.
Всички са били с добри намерения, аз съм убеден.
- Как се е модернизирала Първа градска болница благодарение на Инвестиционната програма
на Столичната община?
- Вече имаме ядрено-магнитен резонанс, с какъвто не знам друга държавна или общинска
болница да разполага. Освен това направихме дигитална модернизация. В офталмологията
открихме лазерен сектор, където се проследяват диабетици, лекуват се т. нар. пердета,
глаукома и др. с ултразвук. В урологията чакаме до един месец да ни доставят апарат
екстракорпоралер литотриптер – служи за разбиване на камъни. Пациентът идва, извършваме
процедурата и си тръгва. Наблягаме на еднодневната и на лазерната хирургия. Стремим се
към нови технологии, които са с по-малко консумативи, изискват по-малко лекарски труд и са
по-печеливши, разбира се. Активно се борим за европейските програми, което е бъдещето на
болниците. Спечелихме финансиране за работно облекло, кандидатствахме и по програма за
Конкурентоспособност, където сме резерва и също очакваме да влезем, също и за енергийна
ефективнос т.
- След като набрахме скорост в усвояването на европейски субсидии през последните 4 години,
смятате ли, че занапред ще я загубим при създалата се политическа обстановка?
- Надявам се, да не са застрашени. Не мисля, че ще пропуснем този шанс. Не вярвам някоя
политическа сила да е против това. Самите партии, пак казвам, според мен постигнаха
консенсус относно важни неща като здравеопазването и социалната сфера, които в момента са
най-проблематични.
- „Редът запазва нещата, облекчава паметта и пести времето” (надпис, закачен в кабинета на д р Цветомир Димитров– бел. авт.) Отнася ли се тази мисъл към необходимостта от въвеждането
на електронна здравна карта?
- Това е бъдещето. Тази мисъл е на един наш хирург и се отнася точно за това, което се
опитваме да постигнем в тази болница. Близо 400 са болниците в България, което е
достатъчно. От повече болници нямаме нужда, липсва и персонал. Трябва вече да се
координират действията на частните, на държавните и на общинските заведения.
- Какви мерки могат да се вземат срещу изтичането на квалифицирана работна ръка?
- Основният проблем е, че хората в сферата на здравеопазването искат достойно заплащане.
По отношение на апаратурата се постигнаха много неща. Вече разполагаме с европейска
техника, отговаряща на високи стандарти. Но трябва да бъдат остойностени по-добре
клиничните пътеки. Тогава ще бъдат задържани лекарите в страната.
- На какво се дължат според вас зачестилите побои на лекари от Спешна помощ? И какви
мерки трябва да бъдат взети?
- В сферата на здравеопазването най-много проличава лошото отношение на хората. То не е
свързано пряко със здравеопазването, а по-скоро е отражение на проблемите и напрежението
в обществото като цяло. Хората са изнервени, има скок в заболяемостта и това довежда до
влошаване на взаимоотношенията в обществото. Проблемите си личат най-много в
здравеопазването, защото се отнася за спасяване на човешки животи и лекуване на болни
хора. Практиката екипът на Спешна помощ да е придружен от полицаи, както и от пожарна кола
е много добра, така е в повечето европейски страни. Това е най-доброто, стига да разполагаме
с такъв ресурс. Съгласен съм също нападението над медицински лица да се инкриминира. Но
престъпността е навсякъде, не само срещу лекарите и трябва да се парира още в зародиш. Пак
повтарям – не може здравеопазването да се разглежда изолирано.
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- Една от най-наболелите теми е „Спешна помощ”. Къде се къса нишката между нея и
болничното заведение?
- Започва от проблема, че „Спешна помощ” разполага с много малко лекари и екипи.
Оборудването иначе е сравнително добро. Тоест пак стигаме до проблема с липсата на кадри.
Преди време участвах в конференция „Миграцията на лекарите в световен мащаб”. Това не е
само наш проблем, той е световен. Установено е, че има дефицит на кадри дори и в Европа.
Освен това има и вътрешна миграция на медицинския персонал между самите болници, която
също не е маловажна. Относно външната – нашите лекари отиват из Европа, европейските
отиват към Швейцария, Щатите, Канада. Най-срещаното обяснение на явлението е, че това е
тежка и отговорна професия, изискваща тежко следване, почти цял живот четеш. А младите
вече искат по-добър живот, може би и по-лесен и уреден. По-малко хора вече избират тази
професия. Едни от най-дефицитните ни специалности са анестезиология, патология. Ако преди
от студентите, които завършват медицина тук, заминаваха по 2- 3-ма от група, сега заминават
по цели групи. Предното правителство направи немалко за промяна на специализациите на
младите лекари, но трябва още, за да ги задържаме.
- Пламен Цеков, директорът на НЗОК, разкри, че касата има огромен преразход за лечението
на онкоболни?
- Да, и това е така, защото има увеличение на онкозаболяванията в България, както и в света.
България е една от страните на първо място по онко- и сърдечносъдови заболявания.
- Какво е необходимо, за да се ограничи тази статистика?
- На първо място профилактика. Българинът много чете, много пише, но не му се получава
профилактиката. Трябва да се ходи на 6 месеца на контролен преглед, както го пише. Там е
спасението. И в здравословния начин на живот. Българинът има здравна култура, но покрай
тежкия начин на живот и стреса това остава на заден план.
- На хората им се внушава, че имат здравни права, но здравната каса ги ограничава. Имате ли
фрапиращи случаи за връщане на болни заради липса на клинични пътеки?
- Фрапиращи случаи не бих казал, нито съм съгласен, че касата ограничава чак толкова много
пациентите. Това са възможностите й в тази икономическа криза, когато има 1 млн. и 900 хил.
неосигурени, при тези дългове на самата държава. Няма как здравеопазването да е отделно от
икономиката, всичко е свързано. Това е нейният ресурс. Мога да кажа, че нашето
здравеопазване е добро. В Европа се чака за специалист по 6-7 месеца, а при нас може да
стане веднага. На фона на финансовия й ресурс касата предлага добро заплащане.
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Дата: 30.05.2013
Източник: www.focus-radio.net
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action= news&id=668558
Брой думи: 182
Резюме: Силистра. Информационна среща „Европейски средства за бизнеса“ организира днес
от 10:00 ч., Областният информационен център – Силистра, съобщи за Ана Караджова, експерт
"Комуникация, информация и логистика". Поканени са представители на силистренски фирми,
които се интересуват от възможности за подкрепа на своя бизнес.
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Заглавие: В Силистра представят възможности за еврофинансиране на бизнеса
Подзаглавие:
Автор: Ивелина ИВАНОВА
Текст: Силистра. Информационна среща „Европейски средства за бизнеса“ организира днес от
10:00 ч., Областният информационен център – Силистра, съобщи за Ана Караджова, експерт
"Комуникация, информация и логистика". Поканени са представители на силистренски фирми,
които се интересуват от възможности за подкрепа на своя бизнес. Ще бъдат представени
отворените процедури „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и „Внедряване на
иновации в предприятията“. Ще се разяснят както условията и насоките за кандидатстване, така
и изменените нормативни документи, които касаят изпълнението на проекти. Присъстващите
ще се запознаят и с предварителната информация по още една схема за кандидатстване –
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия (МСП)“, която се очаква да
стартира през второто тримесечие на 2013 г. На място в центъра, фирмите ще имат
възможност да се срещнат с представители на банките- посредници по инициативата Джереми
- финансов инструмент, чрез който МСП могат да получат кредити при облекчени условия и
лихвени проценти. В последната година от настоящия програмен период по отношение на
усвояването на европейски средства, все още има възможности за фирмите да кандидатств ат с
проекти по Оперативните програми и да направят инвестиции дори в условията на финансова
криза.
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Дата: 30.05.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58126
Брой думи: 520

Заглавие: Държавни институции и общини основни бенефициенти по европроекти
Подзаглавие: Бизнесът е бенефициент по договорени европроекти за 2 117 млн. лева
Автор:
Текст: Лъвският пай от договорените средства през първия програмен период (2007-2013 г.) е
отишъл в държавните институции и общините. Това показва справка по Закона за достъп до
обществена информация, изготвена от името на вицепремиера и министър по управление на
средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.
Общо за периода са договорени 16 476 млн. лева. Най-голямата част от тях – 11 967 млн. лева,
са отишли в различни държавни институции, информира economix.bg.
Общините са бенефициент на 6 414 млн. лева, а министерствата – на 2 023 млн. лева.
Държавни агенции се очаква да получат 3 465 млн. лева. Съдебната система и комисиите са
скромен получател – съответно с 18 млн. и 2 млн. лева.
В същото време бизнесът е бенефициент по договорени европроекти за 2 117 млн. лева. Тоест
срещу всяко евро, дадено на бизнеса, стоят шест за държавната администрация и общините.
Най-голямата част от средствата са били предназначени за малки и средни предприятия.
За нестопански организации (сдружения, фондации, читалища) са предназначени 203 млн.
лева. Учебни и медицински заведения са договорили средства в размер на 226 млн. лева, като
основната сума е насочена за средни и основни училища.
Чуждестранни бенефициенти са получили 747 млн. лева, а други бенефициенти, непопадащи в
горните категории – 1 216 млн. лева.
Предоставеният на държавните организации (министерства и агенции) ресурс е насочен
основно към министерството на образованието, Агенция “Пътна инфраструктура”, Агенция
“Социално подпомагане”, Агенция за заетостта” и др., уточнява Цанова. Тоест част от сумите са
за строителство на пътища и социални мерки.
В действителност средствата, които достигат до бизнеса са малко по-големи, тъй като под
чуждестранни бенефициенти се имат предвид парите, предоставени за управление по Jeremie
и Jessica, а първият фонд е изцяло в подкрепа на фирмите.
От екипа на вицепремиера Цанова правят някои уточнения. Над 145 млн. лв. от средствата за
НПО са по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Мерките по образование и
здравеопазване се подкрепят не само чрез проекти на учебни и медицински заведения, а и чрез
проекти на държавата и общините, като тези на министерство на образованието, като тяхната
общна стойност е 650 млн. лева.
Досега са разплатени средства по седемте оперативни програми в размер на 6 055 млн. лева.
Проблем е завършването на започнатите проекти. Според правилата на европейските фондове
плащанията се извършват до две (понякого до три) години след подписване на договора.Така
тази година ще трябва да бъдат разплатени 398 млн. евро по договори, подписани през 20102011 г. Има съмнения, че всички обществени поръчки ще бъдат изпълнени.Досега страната
вече е загубила около 100 млн. евро.
Към 1 май България е договорила близо 105% от ресурса на еврофондовете, но реално
изплатени са едва 38.5%.
Косвена индикация за проблеми са отказите. Според данните, предоставени ни от екипа на
вицепремиера, от началото на програмния период по желание на бенефициентите са
прекратени 496 договора. Общата стойност на договорените средства по тях е 237.57 млн. лева
(само европейско финансиране, без доплащанията от бюджета). Обикновено отказите се
дължат на трудности с осигуряване на съфинансиране по проектите, на бюрократични пречки,
по-рядко – на отпаднала необходимост, например, поради променена конюнктура. В опит да
форсира усвояването на еврофондовете правителството промени правилата за избор на
изпълнител и увеличи авансовите плащания по проектите.
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Резюме: Лъвският пай от договорените средства през първия програмен период (2007-2013 г.)
е отишъл в държавните институции и общините. Това показва справка по Закона за достъп до
обществена информация, изготвена от името на вицепремиера и министър по управление на
средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.
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Дата: 30.05.2013
Източник: www.projectmedia.bg
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58127
Брой думи: 585

Заглавие: МИЕТ публикува първоначален вариант на ОП "Иновации и
конкурентоспособност" 2014 – 2020
Подзаглавие: Структурата на първоначалния вариант на пограмата предвижда три
приоритетни оси - "Иновации и предприемачество", "Конкурентоспосоност и ресурсна
ефективнос т" и "Финансови инструменти"
Автор:
Текст: Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период
трябва да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани
на тази логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и
иновации, конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно
ефективна икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.
Това са част от приоритетите, залегнали в бъдещата Оперативната програма "Иновации и
конкурентоспособност". Първоначалния вариант на програмата е публикуван на страницата
на Управляващия орган.
Интервенциите на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" ще се
базират на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към
секторите, генериращи растеж.
Специално внимание в документа е отделено на експортно ориентираните сектори, сред които
информационните и комуникационните технологии, електроника и електротехника, хранителновкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн,
творчески индустрии, здравен туризъм. За да бъде намален делът на материалите и на
нискотехнологичните производства в българската експортна листа (понастоящем те заемат
съответно 44% и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на
производството.
Първоначалният вариант на
оперативната
програма
"Иновации
и
конкурентоспособност" предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с
добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със
схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване
съобразно конкретните условия и необходимост.
Структурата на първоначалния вариант на ОП "Иновации и конкурентоспособност"
предвижда три приоритетни оси:
Приоритетна ос 1 "Иновации и предприемачество" ще подкрепя разработването и
внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и
услуги за иновативни малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством
създаване на иновационни паркове, центрове за трасфер на знания и комерсиализация на
иновации, лаборатории за доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за
развитие на клъстери в сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и
износен потенциал, финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал,
фондове за съфинансиране) и други.
Приоритетна ос 2 "Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност" ще бъде насочена към
подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и
ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация,
въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.
Приоритетна ос 3 "Финансови инструменти" адресира ограничения достъп на малките и
средните предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти,
иновативно предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови
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Резюме: Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен
период трябва да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката.
Базирани на тази логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично
развитие и иновации, конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и
енергийно ефективна икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на
икономиката. Това са част от приоритетите, залегнали в бъдещата Оперативната програма
"Иновации и конкурентоспособност".
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посредници и включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране,
фондове за начално финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на
риска и други.
Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на
Стратегията за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип
на МИЕТ. Този документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на
средствата от ЕС през новия програмен период 2014-2020. Стратегията осигурява базата за
приоритизирането на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност",
обхващайки няколко основни въпроса. Сред тях са модернизацията на системата на
научноизследователската и иновационната дейност, създаването на механизми за
координиране на политиките в областта на науката и иновациите, както и установяването на
партньорство по линия на Европейския стратегически форум за научноизследователски
инфраструктури. Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструк тура за
широколентов достъп, за цифров растеж и за екологични иновации. Документът очертава
рамковите условия за разработване на биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на
иновационните дейности в хранителната промишленост и селското стопанство. Използването
на иновационния потенциал на морето и крайбрежните ивици също е обект на стратегията.
Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен на интернет
страницата на МИЕТ.
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Дата: 30.05.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/oic.silistra
Брой думи: 402

Заглавие: Областен Информационен Център Силистра
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди около час
Европейски средства за бизнеса в Силистра (16 снимки)
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА БИЗНЕСА В СИЛИСТРА Областният информационен център
(ОИЦ) представи пред заинтересовани фирми в Силистра актуални възможности за
кандидатстване с проекти и получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от
европейските фондове. Присъстващите се запознаха и с условията на банките-посредници по
финансовия инструмент Джереми, които предоставят гаранционен и кредитен ресурс при
облекчени
условия
и
лихвени
проценти.
По
Оперативна
програма
„Развитие
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) в момента са отворени две
процедури, които дават възможност на бизнеса през последната година от настоящия
програмен период, да реализира инвестиции в подкрепа на своите идеи. Основна цел на
процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е да се предостави интегрирана
инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малки и средни предприятия в България за
осъществяване на прехода към „зелена икономика" чрез насърчаване изпълнението на
проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и прилагане на технологии за намаляване на
енергоемкостта на производството. Размерът на БФП е от 30% до 50%, като останалата част е
съфинансиране от страна на кандидата. Интернет страница на процедурата: www.beeciff.org.
Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ цели повишаване ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за
внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна
пазарна реализация. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г. През
второто тримесечие на 2013 г. се очаква да стартира още една процедура, която е атрактивна
за фирмите – „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, като допустимите
дейности ще бъдат в две направления – елемент „Инвестиции в дълготрайни
материални/нематериални активи“ и елемент „Услуги“. Интерес предизвика и промяната в
нормативната уредба, пряко свързана с избора на изпълнители от страна на кандидати и
бенефициенти при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативните програми. Фирми и
банки се обединиха около идеята за по-чести инициативи в подкрепа на бизнеса в региона. От
своя страна, експертите от ОИЦ – Силистра поканиха присъстващите да ползват
информационните услуги на центъра и им пожелаха да реализират повече успешни проекти.
ОИЦ – Силистра 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. За допълнителна информация: Областен
информационен център - Силистра Ул.„Симеон Велики“ 49 (вход към Кукления театър) Тел. 086
822 012 e-mail: oic_silistra@abv.bg oic.silistra@eufunds.bg
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Резюме: Европейски средства за бизнеса в Силистра (16 снимки)
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА БИЗНЕСА В СИЛИСТРА Областният информационен център
(ОИЦ) представи пред заинтересовани фирми в Силистра актуални възможности за
кандидатстване с проекти и получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от
европейските фондове. Присъстващите се запознаха и с условията на банките-посредници по
финансовия инструмент Джереми, които предоставят гаранционен и кредитен ресурс при
облекчени условия и лихвени проценти.
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Дата: 30.05.2013
Източник: www.topnovini.bg
Връзка: http://www.topnovini.bg/node/53764
Брой думи: 187
Резюме: Областният информационен център(ОИЦ) в Разград издаде специална брошура,
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Заглавие: ОИЦ - Разград издаде брошура с информация за значими проекти в
Лудогорието
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Областният информационен център(ОИЦ) в Разград издаде специална брошура,
представяща информация за съфинансирани от структурните и кохезионния фондове проекти
на областно ниво, съобщават от центъра. Изданието съдържа данни за успешно реализирани и
изпълняващи се проекти на територията на областта през настоящия програмен период 20072013 г.
В книжката са описани 23 проекта, от които 18 са приключили, а пет са в процес на изпълнение.
Финансирането на подбраните проекти в Лудогорието е осъществено чрез оперативните
програми “Регионално развитие”, “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”, “Развитие на човешките ресурси”, “Административен капацитет”, “Околна среда” и
“Техническа помощ”.
Сред значимите проекти, намерили място в изданието са реконструкцията и обновяването на
Художествената галерия и къща-музей “Анани Явашов”, подобряването на седемте квартала,
проектът за водния цикъл на Исперих, строителството и реконструкцията на ВИК мрежата в
Кубрат и др.
По думите на управителя на ОИЦ Юлиян Данаилов, положителният ефект от проектните
резултати е за десетки хиляди жители на Разградска област. С помощта на еврофондовете е
благоустроена и естетизирана градската среда, подобрена е културната, образователната и
екологичната инфраструктура. Развити са съществуващи и са създадени нови социалн и,
административни и информационни услуги. Повишена е и конкурентоспособността на бизнеса в
региона.
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