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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
15.06.2013 г. 
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 2 

 телевизии 1 

 радиостанции 1 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 44 

 вестници, от които: 5 

 - национални 5 

 - регионални 0 

 периодични издания 1 

 интернет издания и блогове 38 

Общо за деня 46 
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Телевизии и радиостанции  
 
Дата: 14.06.2013  
Източник: БНР  
Предаване: От петък до петък  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 5  
Брой думи: 625  
 
 
Резюме: Тема: Репортаж за усвояването на евросредствата  
 
Текст: Тема: Репортаж за усвояването на евросредствата  
 
Водещ: Има потенциален риск България да не усвои всички европейски средства, предвидени 
до 2015 г., заяви Йероен ван Оел от Отдел България и преговори за присъединяване в 
Генерална дирекция Регионална и урбанистична политика в ЕК.  
За договарянето на европейските средства през следващия период 2014-2020 г. ще се подпише 
споразумение за партньорство. Новото е, че ЕК ще следи резултатите при усвояването на 
европейските пари във всяка страна-членка и изразходването на средствата ще е свързано с 
постигането на целите на стратегията Европа 2020.  
Ивайло Калфин: На практика извън селскостопанската политика, за регионално развитие 
България ще има около 7 млрд. за следващите седем години. Това е сравнима сума с тази, 
която имахме досега за 2007-2013 г. Като тези 7 млрд. от 2013 до 2020 г. са по цени 2005 г. А 
сега са по цени 2011 г. Което означава, че тяхната покупателна способност ще бъде едно 
десетина процента по-малка. Това, което ние очакваме е това, което сме видели. Няма да има 
повече средства, дори в реално изражение те вероятно ще бъдат и по-малко от тези, които 
имаме за сегашния период.  
Друг важен въпрос, според евродепутата Ивайло Калфин, е каква е възможността държавният 
бюджет да поеме част от публичните инвестиции. Съществено условие за периода 2014 – 2020 
г. е, че ако България не изпълнява някои от заложените цели, ЕК може да замрази или да спре 
евросредствата.  
Ивайло Калфин: Това е, да го нарека тоягата, с която ще се дисциплинират странитеп-членки. 
Ще могат да ни се спират средствата. И това е част от съгласието на страната, което ще даде 
този договор за партньорство. Така че тази страна аз в никакъв случай не бих я подценявал, 
включително когато правителството води преговори.  
Йероен ван Оел от Отдел България и преговори за присъединяване в Генерална дирекция 
Регионална и урбанистична политика в ЕК коментира, че е необходимо да се продължи 
подготовката на договора за партньорство между България и ЕК колкото е възможно по-скоро. 
Страната ни е заложила в споразумението за партньорство, според което ще се харчат парите 
от 2014 г. всички 11 предложени от ЕК цели. Според икономистът Георги Ангелов, за да има 
ефект от усвояването на евросредствата, България трябва да определи по-малко приоритети.  
Георги Ангелов: Ако разпилеем малко пари в 20 или 30 приоритета, нито един от тях няма да го 
постигне никакви резултати и няма да има ефект върху икономиката. Затова по-добрият 
вариант е наистина да имаме приоритети, две или три неща, които наистина добре 
финансираме и с добри програми и с добри проекти и там има директен, видим резултат и 
ефект върху икономиката и растежа. Тъй като очевидно, че работните места и икономиката са 
най-големия проблем в следващите години. Особено за бедна страна като България очевидно 
там трябва да е нашият приоритет. Това е, разбира се, свързано с инфраструктура. Но 
инфраструктурата трябва да има икономически ефект, тоест инфраструктура, която ни свързва 
с други европейски страни, подпомага експорта, подпомага индустрията. Разбира се, 
образованието и квалификацията тук може да включим. Тъй като най-големият проблем на 
пазара на труда е несъответствието между квалификацията и образованието.  
От КНСБ предлагат да се насочат повече евросредства в жп сектора и човешкият капитал.  
Пламен Димитров: Ние знаем, че на пазара на труда и от демографска гледна точка младите 
хора са едни от най-уязвимите, заедно с ромите. Затова ние предлагаме, и сме развили 
конкретни предложения за интегриран подход между няколко оперативни програми – 
Регионално развитие, Конкурентоспособност и ОП Човешки ресурси, което да даде 
възможност за инвестиции в човешки капитал, тоест развитие на знания и умения, създаване 
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на предприятия. За да е ясно, като създаваме и инвестираме в дадена бизнес област и 
стимулираме там публично-частните партньорства с европейски пари и привличаме 
допълнителен частен капитал, към този сектор или към тази конкретна инвестиция, да бъдат 
залепени и целевите мерки за квалификация и преквалификация на целевите групи.  
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Дата: 14.06.2013  
Източник: БНТ  
Предаване: Парламентарен контрол  
Място на материала:  
Продължителност в мин.: 25  
Брой думи: 2945  
 
 
Резюме: Тема: Отговор на вицепремиера Зинаида Златанова на въпросите на народните 
представители Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски  
- относно риска България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия 
програмен период 2007-2013 г.;  
- относно идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично 
освобождаване на средства по оперативните програми до края на 2013 г.  
11.50 ЧАСА  
 
Текст: Тема: Отговор на вицепремиера Зинаида Златанова на въпросите на народните 
представители Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски  
- относно риска България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия 
програмен период 2007-2013 г.;  
- относно идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично 
освобождаване на средства по оперативните програми до края на 2013 г.  
 
Председател: Преминаваме към отговорите в Парламентарния контрол. Първа в него ще 
отговаря г-жа Зинаида Златанова, зам.-министър-председател и мрс на правосъдието. Тя ще 
отговори на въпроси на народните представители Джевдет Ибрям Чакъров и Димчо Димитров 
Михалевски. Двата въпроса, поради съвпадането на техния предмет, ще получат общ отговор. 
Предлагам да ги задавате по реда, по който са постъпили в деловодството на Народното 
събрание. Така че давам възможност на г-н Джевдет Чакъров да зададе своя въпрос относно 
риска България да загуби средства от европейските фондове за настоящия програмен период 
2007 – 2013 г. Имате думата, г-н Чакъров.  
Д-р Джевдет Чакъров: Уважаема, г-жо председател! Уважаема, г-жо вицепремиер! Уважаеми, 
Дами и господа народни представители! Уважаеми, колеги! Уважаема г-жо Златанова, само ден 
след като беше избрано настоящото правителство, Вие заявихте при гостуването си в bTV, че 
има огромен риск да не усвоим 272 млн. евро или близо 600 млн. лева от европейските 
фондове и не само да ги загубим, но и разходите в този размер да останат за сметка на 
държавния бюджет. Вие представихте също така и справка, подготвена от служебния кабинет, 
че към момента максималното усвояване у нас по програмите, финансирани със средства от 
фондовете на Европейския съюз, е едва 17,7%, а само допреди месец всеки път, когато 
станеше дума за усвояването на еврофондовете, се повтаряше, като мантра, че при 
управлението на „Тройната коалиция” те са били спрени от Брюксел, а при управлението на 
ГЕРБ са пуснати. Фактите обаче определено говорят друго. 17,7% едва ли са повод за гордост 
от добре свършена работа, а по-скоро говори за изключително слабо и некомпетентно 
управление на програмите, финансирани от европейските фондове през изминалите три години 
и половина, при условие че е имало всички предпоставки налични за много активна ефективна 
работа за усвояване и реализация на средствата от еврофондовете. Притеснения за 
неусвояване на средствата от еврофондовете публично изрази и вицепремиерът по 
европейските фондове в служебното правителство г-жа Илияна Цанова. В интервю за „Труд” тя 
съобщава, че рискове има за всички оперативни програми с изключение на Оперативна 
програма „Транспорт” и че за настоящата година има огромен риск да се загубят много 
средства и че до края на годината ние трябва да разплатим над 1 млрд. Евро. Това е 
трудноизпълнимо, за съжаление. Не бихме искали това да се случва и да бъдат разплатени 
тези средства. Но в тази връзка моите въпроси към Вас са за кои програми съществува... Само 
няколко изречения, г-жо председател. За кои програми съществува риск да бъдат загубени 
средства и какви са причините? Има ли към момента загубени средства? По коя програма и в 
какъв размер са те? Има ли изготвени планове за ускоряване между оставащи програми и какви 
са мерките в тях? Конкретно по Оперативна програма "Околна среда", какви мерки ще се 
предприемат с оглед на наддоговорените, свръхдоговорените проекти? Ще могат ли те да се 
изпълнят и ако не се изпълнят, ще останат ли те за сметка на държавния бюджет? Какви мерки 
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се предприемат от Вас и от ресорните министри, така че да не се натовари с 600 млн. 
държавния бюджет за риска да загубим средства тази година? Благодаря!  
Председател: Благодаря, г-н Чакъров! Г-н Димчо Михалевски ще зададе своя въпрос относно 
идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично освобождаване 
на средства по оперативните програми до края на 2013 г. Заповядайте, г-н Михалевски!  
Димчо Михалевски: Уважаема, г-жо председателстващ! Уважаема, г-жо зам.-министър-
председател! Дами и господа министри и колеги! Защо е важен този въпрос, който задаваме? 
През последните години европейските средства, с които България може да разполага на 
принципа на европейската солидарност, за съжаление, придобиха основен характер в рамките 
на капиталовите разходи на държавата. Ако през 2008 г. усвояването на европейските 
средства, и то в значителен размер, съставляваше около 22 – 25%, то за миналата година тези 
средства вече съставляваха близо 70% от всички капиталови разходи. И когато днес стои 
въпросът какъв е рискът да загубим немалка част от тези средства, всъщност въпросът е какъв 
е рискът да загубим въобще капиталовите разходи, с които разполага държавата, които могат 
да благоустрояват България, да създават работни места и да променят нейния облик? 
Уважаема, г-жо министър-председател... зам.-министър-председател, аз искам да Ви помоля да 
идентифицирате какъв е рискът през тази критична година, в която се събират практически два 
финансови плана по правилото N+3 за 2010 и N+2 за 2011 г., България да загуби средства по 
седемте оперативни програми. Какви са конкретните мерки, които българското правителство 
през последната една година е предприемало, за да може този риск, който отдавна е известен, 
да бъде сведен до нула, защото такава трябва да бъде целта на българското правителство? И 
каква е вашата реална прогноза, какво ще се случи до края на настоящата година? Аз смятам, 
че ние дължим този отговор, като правителство, като Народно събрание, защото то касае 
работните места, живота на всеки български Гражданин. Благодаря Ви!  
Председател: Г-жо Златанова, имате възможност да дадете отговор на зададените два 
въпроса в рамките на шест минути, три плюс три, за всеки от народните представители. 
Заповядайте!  
Зинаида Златанова: Уважаема, г-жо председател! Уважаеми, г-жи и г-да народни 
представители! Уважаеми, колеги министри! Средствата, които следва да бъдат 
сертифицирани общо до края на 2013 г. по всяка една от оперативните програми възлизат на 
1,038 млрд. Евро. Към 31 май тази година е изпълнена 21% от тази цел. По всяка от 
оперативните програми следва да бъдат сертифицирани разходи, както следва: по Оперативна 
програма „Транспорт” близо 838 млн. евро; по Оперативна програма "Околна среда" близо 471 
млн. евро; по „Регионално развитие” 681 млн. евро; „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” – близо 520 млн. евро; „Развитие на човешките ресурси” – близо 
543 млн. евро; „Административен капацитет” – 81 млн. евро; „Техническа помощ” – 25,5 млн. 
евро. По Програма „Развитие на селските райони” – 398 млн. евро. По Оперативна програма за 
развитие на сектор рибарство – 13 млн. евро. Следват програмите по трансгранично 
сътрудничество, както следва: България – Сърбия – 4,8 млн. евро; България – Турция – 4,1 
млн. евро; България – Македония – 2,7 млн. евро. Следва да се има предвид, че това е делът 
само на средства от Европейския съюз. Тук не се включва националното съфинансиране. В 
хода на изпълнението на оперативните програми, финансирани от структурните фондове и 
кохезионния фонд, през месец май управляващите органи на оперативните програми, 
координирани от вицепремиера в служебното правителство г-жа Цанова, установиха прогнозна 
сума, която потенциално би могла да подлежи на автоматично освобождаване към края на 2013 
г., в размер на 272 млн. евро. В последствие, няколко седмици по-късно, управляващите органи 
намалиха прогнозната сума и към 6 юни тя е 237 млн. евро. Нека да уточня, че тук говорим за 
потенциални загуби и индикативни числа, които могат да бъдат, както по-малки, така и по-
големи към края на годината, когато ще имаме окончателна яснота в цифри. При такива 
ситуации, ако се стигне до там, ще се пристъпи към корекция на текущи проекти и схеми, които 
не реализират необходимия напредък в изпълнение на заложените цели. Риск от загуба няма 
само по Оперативна програма „Транспорт”. Очаквани загуби по другите оперативни програми 
са, както следва: по „Околна среда” – 30 млн. евро; по „Регионално развитие” – очаквана загуба 
между 73 и 123 млн. евро; по „Конкурентоспособност” – очаквана загуба 50 млн. евро; по 
„Развитие на човешките ресурси” – 70 млн. евро; по „Административен капацитет” – 5 млн. 
евро; по „Техническа помощ” – 8,7 млн. евро. В допълнение по Програмата за развитие на 
селските райони очакваната загуба е около 100 млн. евро. Предприети са няколко 
хоризонтални мерки, които се очаква да имат ефект върху всички застрашени програми. Първо 
е увеличен размерът на авансовите плащания от 20 на 65%, а размерът на финансирането, 
което ще се предоставя преди окончателното плащане, е до 95% от стойността на договора. По 
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конкретните оперативни програми са предприети следните мерки: по Оперативна програма 
"Околна среда" – сключването на договори за безвъзмездна финансова помощ над бюджета на 
програмата е мярка, която цели постигане на пълно използване на предоставения финансов 
ресурс. По програма „Регионално развитие” са предприети следните мерки: прекратяване или 
замразяване на договори за безвъзмездна финансова помощ по високорискови проекти и 
прехвърлянето им за следващия програмен период; включване на по-големи проекти и 
въвеждане на пилотно електронно отчитане от информационната система. По „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” са предприети следните мерки: 
оптимизиране на условията за кандидатстване по обявената процедура „Енергийна 
ефективност и зелена икономика”, увеличаване на бюджетите по някои оперативна програма 
процедурите, по които има качествени проекти и които не са рискови за изпълнение; 
прехвърляне на недоговорените средства в рамките на приоритетна Ос №2 „Повишаване на 
ефективността на предприятията и развитие на благоприятната бизнес среда” към нова 
процедура „Технологична модернизация на малките и средни предприятия”, която се счита за 
една от най-успешните процедури по програмата; съкращаване на срока за оценка на 
подадените проектни предложения на два месеца, който преди това е бил три. По програма 
„Развитие на човешките ресурси” се изпълнява конкретен план за действие по процесите на 
финансово изпълнение на програмата, който се отчита, включително пред Европейската 
комисия. По „Административен капацитет” също се изпълнява конкретен план за действие по 
процесите за финансово изпълнение на програмата. По „Техническа помощ” са включени нови 
бенефициенти по програмата и са идентифицирани нови дейности за финансиране. По 
Програмата за развитие на селските райони са предприети следните мерки: подадено е X 
Изменение на програмата на 12 март; окончателно от началото на 2013 г. е стартиран 
гаранционен фонд, който предстои да се оцени как ще действа, тъй като все още е рано да 
бъде оценена тази мярка. Към момента, както казах и в началото, няма загубени средства по 
оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд. Към 
края на годината, както и г-н Михалевски и г-н Чакъров отбелязаха обаче, наистина се събират 
два периода, в които по известното ни правило M+2 и M+3, в които, ако целта за 2013 г. за 
разплащания не е постигната, наистина ще настъпи освобождаване на... автоматично 
освобождаване на средства. По други програми към момента обаче има загуби и са загубени 97 
млн. евро, разпределени, както следва: по Програмата за развитие на селските райони – близо 
90 млн. евро, от които близо 39 млн. от бюджета за 2009 г. и 51 млн. евро от бюджета за 2010 г. 
Загуби има и по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство – малко над 4 млн. 
евро. По програмите за трансгранично сътрудничество „Външни граници” размерът на 
освободените средства за 2012 г. е, както следва: България – Сърбия – 1,4 млн.; България – 
Турция – 1,4 млн.; България – Македония – половин милион евро. Във връзка с изпълнението 
на сключените договори...  
Председател: Г-жо Златанова, ще имате възможност да отговорите в дупликата на репликите.  
Зинаида Златанова: Едно изречение, г-жо председател, само за финал. Следва да се 
предприемат много спешни мерки за успешното приключване. От първостепенно значение е 
изготвянето на реалистичен график за изпълнение на всеки конкретен проект, включващ целия 
проектен цикъл. В зависимост от състоянието на конкретните проекти следва да бъдат 
определени и конкретни последващи и коригиращи действия. В това число се предвижда 
фазиране на инвестиционната част от проектите, одобрени по комбинираната процедура за 
подготовка и изпълнение на инфраструктурни проекти. Благодаря!  
Председател: Благодаря за отговорите! Имате възможност за реплики. Г-н Чакъров, две 
минути.  
Д-р Джевдет Чакъров: Уважаема, г-жо председател! Уважаема, г-жо вицепремиер! Уважаеми, 
колеги! Видно е от това, което представяте, г-жо Златанова, че даже далеч надминава това, 
което ние сме получили, като информация, от медиите за изключително сериозната, критична 
ситуация по отношение на усвояването на средствата от еврофондовете и в това отношение аз 
се обръщам към Вас, към ресорните министри и към премиера наистина да получим реалната 
картина относно състоянието на усвояването на средствата от еврофондовете, на действията, 
които ще се предприемат, защото рискове да бъдат загубени пари към края на настоящата 
година има много сериозни. И аз, по-скоро целта на въпроса ми и всичко това, което обсъждаме 
в момента, е да се създаде такава организация, да бъдат предприети такива действия, че тези 
средства да не бъдат загубени за страната на фона на кризата, която имаме. Още повече, Вие 
не споменавате едно друго обстоятелство във вашия отговор – че от няколко оперативни 
програми бяха релокирани средства не по основните приоритети, които са заложени. Визирам 
Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Регионално развитие". Не, че в 
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страната няма потребност от хеликоптери, от техника за гасене на пожари, за транспортни 
средства, те също са потребни, но не се изпълняват основните приоритети. И с цялата си 
отговорност заявявам тук, от трибуната на Народното събрание, че специално конкретно за 
Оперативна програма "Околна среда" провалът се дължи на чисто управленски грешки, грешки 
в управлението на парламентарната група на ниво министър и по веригата. Надявам се 
наистина да се направи един много сериозен, обстоен анализ на всички причини, на грешките, 
които са допуснати, при условие че наистина е имало предпоставки за активна работа и тази 
година трябваше да бъде една от годините с максимална реализация по отношение на 
еврофондовете. Всичко това го казваме не за да търсим виновни и да подхождаме, както и 
преди малко в декларацията, която представи председателят на партията ни г-н Лютви Местан, 
не да търсим виновни и да има реваншистки подход, а да се създаде организация, така че 
България да не губи средства. И в това отношение аз Ви уверявам, че нашият интерес и аз 
лично ще следя по какъв начин се изпълнява цялата тази дейност. И друг един аспект ще 
засегнем, но той не е обект на внимание на настоящия ми въпрос – за подготовката за 
следващия период. Лично аз съм притеснен много, че приоритетите към настоящия момент не 
са изцяло дефинирани. Това е много важно в контекста на новите изисквания, които има 
Европейската комисия и Европейския съюз за интегриран подход, за мултиплициращ ефект в 
действието на оперативните програми. Но сега доминантата ни трябва да бъде и всички усилия 
трябва да бъдат насочени за активна ефективна работа по отношение на еврофондовете – 
това, от което ние се нуждаем и сме отговорни пред всички граждани на Република България за 
изграждане на така необходимата ни инфраструктура в редица сфери, като ВиК, пътища, да не 
говорим за сферата на отпадъците и в регионалната политика. Благодаря за вниманието!  
Председател: Благодаря, г-н Чакъров! Г-жо Златанова, имате възможност за дуплика, ако 
желаете. Г-н Михалевски.  
Димчо Михалевски: Уважаема, г-жо вицепремиер! Аз смятам, че ситуацията е изключително 
сериозна. Дори гледайки числата, че България е получила окончателно възстановяване за 2010 
г. 600 млн., които реално са 400 млн. евро, тъй като тогава бяха близо 200 млн. възстановени 
по инструмента “Jeremie”, за 2011 са близо 700 млн. от Европейската комисия, а за миналата 
година, след като приспаднем новите 150 млн. евро, които автоматично отиват във финансовия 
инженеринг, отново са 700 млн. Тоест, ние виждаме какъв е реалният потенциал, който 
България и нейните структури са били в състояние да изпълнят, като проекти и да бъдат 
сертифицирани... верифицирани разходите и след това обратно възстановени от Европейската 
комисия. Днес планът за тази година е 1,379 млрд. Евро, т. е. два пъти повече от постигнатото 
през последните две години, 2011 и 2012. Темпът, с който се изпълняват проектите, 
верифицират се разходите и се възстановяват от Европейската комисия за първите пет месеца, 
не дават никакъв успокоителен оптимистичен тон. Аз дори съм впечатлен от прогнозата на 
„Околна среда”, където се казва, че 30 млн. само е потенциалната загуба, при положение че 
досега са възстановени от Европейската комисия общо 158 млн. евро, а планът за тази година 
е 325 млн. В тази връзка аз считам, че положението е извънредно и трябва да бъдат взети 
конкретни мерки. И бих призовал, ние ще обмислим варианта да искаме специално изслушване 
в парламента и да се настрои цялата държавна машина на седмичен режим и разчитам на 
вашето действие и действието на г-н Орешарски, в това число и на финансовия министър, да 
имаме ежеседмичен анализ и наблюдения на изпълнението на проектите, сертифицирането на 
разходите, които от Европейската комисия получаваме и разбира се, разплащането към 
бенефициентите. Има групи от проблеми, свързани с обжалването на процедурите, с 
префинансирането на проектите и трябва изключително много да положим усилия в този 
период, за да можем в крайна сметка наистина да постигнем резултати и да не загубим 
средства. Тези средства са изключително важни за България и наистина усилията, които се 
надявам всички заедно да направим, ще се усетят от хората. Така че в тази връзка Ви моля 
тези оптимистични прогнози, 272 млн. евро загуба, аз смятам, че те са абсолютно подценени, 
като риск и рискът е много по-голям. Аз лично го оценям в момента на поне 700 млн. евро 
загуба. И затова Ви моля да се предприемат тези действия и сформирането следващата 
седмица на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове заедно да 
можем да започнем да изпълняваме тази дейност в седмичен порядък. Благодаря Ви!  
Председател: благодаря, г-н Михалевски! Г-жо Златанова, ако искате, имате възможност за 
дуплика в рамките на две минути.  
Зинаида Златанова: Уважаема, г-жо председател! Уважаеми, народни представители! 
Споделям тревогата на Народното събрание по темата. Само за сведение между 30 април, 
когато е изготвена справката на служебното правителство, когато усвояването е 29% и 12 юни, 
справката, която имам от тези дни, когато усвояването се е покачило на 32,82%, за мен 
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напредъкът също е недостатъчен. Съгласна съм напълно, че трябва да се излезе от това русло 
на бавно изпълнение на програмите час по-скоро, а за да се случи това наистина са 
необходими усилията на всички институции – на моите колеги министри, които управляват 
оперативни програми в своите министерства, чрез вашия, аз нямам против, седмичен контрол 
на тези дейности, защото наистина тези средства са предназначени да помагат на икономиката. 
Те са предназначени да отиват там, където са най-необходими – при българските граждани и 
ние нямаме право да допускаме грешки. Благодаря!  
Председател: Благодаря на г-жа Златанова за участието в днешния Парламентарен контрол!  
11.50 ЧАСА  
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Национални печатни медии  
 
Дата: 15.06.2013  
Източник: в. Дума  
Страница: 6  
Брой думи: 217  
 
 
Резюме: Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени 21% от тази цел. Това 
каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в отговор на питане на 
депутатите Джевдет Чакъров от ДПС и Димчо Михалевски от Коалиция за България относно 
риска България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период  
 
Заглавие: Губим 100 млн. евро по ПРСР  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени 21% от тази цел. Това 
каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в отговор на питане на 
депутатите Джевдет Чакъров от ДПС и Димчо Михалевски от Коалиция за България относно 
риска България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период  
2007-2013 г. Според Чакъров имало риск да се загубят близо 600 млн. лв. от европейските 
фондове.  
В хода на изпълнението на оперативните програми управляващите органи през май 2013 г. 
установиха прогнозна сума, която може да бъде автоматично върната към края на 2013 г., в 
размер на 272 млн. евро. Към 6 юни прогнозната загуба беше намалена на 237 млн. евро. Риск 
от загуба няма само по Оперативна програма "Транспорт". Възможните загуби по отделните 
оперативни програми са 30 млн. лв. по ОП "Околна среда", между 73 и 123 млн. евро по ОП 
"Регионално развитие", 50 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност", 70 млн. лв. по ОП 
"Развитие на човешките ресурси", 5 млн. евро по ОП "Административен капацитет" и 8,7 млн. 
евро по ОП "Техническа помощ". По ОП "Развитие на селските райони" очакваната загуба е 
около 100 млн. евро.  
97 млн. евро са загубени до момента по оперативните програми.  
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Дата: 15.06.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 13  
Брой думи: 244  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката се очертава като един от най-
големите сблъсъци между управляващите.  
 
Заглавие: МИЕТ: Подмолната битка продължава  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката се очертава като един от най-големите 
сблъсъци между управляващите.  
В него засега са ясни две неща. Министър Драгомир Стойнев очакваше да поеме по-скоро 
социалното министерство и все още се чувства некомфортно в министерството, което основно 
се занимава с енергетиката. Пред МИЕТ има и сериозни предизвикателства, свързани с 
нескончаемите преговори по прекратяването на проекта за АЕЦ "Белене", проблемите около 
реализирането на газопровода "Южен поток", както и пребалансирането на цялата енергетика в 
България. Отделно министърът трябва да се справя и с оперативна програма 
"Конкурентоспособност", която в изтичащия програмен период не вървеше добре.  
Затова и позициите на зам.-министрите в МИЕТ са толкова важни. Засега е ясен само един 
заместник-министър - Анна Янева, което вече веднъж е заемала този пост по времето на 
тройната коалиция. Янева беше заместник на Румен Овчаров в министерството до 2007 г., 
когато той беше отстранен от поста, а по-късно го наследи и като шеф на софийската областна 
организация на БСП. По всичко изглежда обаче, че Овчаров е изключен от взимането на 
решения в МИЕТ. Янева има енергиен бекраунд, но това не беше нейният ресор. Очакванията 
са на този пост да бъде назначен човек от бранша. Доскоро обсъжданите Валентин Терзийски и 
Георги Христозов, първият изпълнителен директор на "Топлофикация - Плевен", а вторият на 
ТЕЦ "Марица-изток 2", бяха очевидни представители на две от големите лобита в енергетиката 
- на Христо Ковачки и банкера Цветан Василев. При последните преговори обаче и двамата са 
отпаднали и се говори за друг енергиен зам.-министър.  
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Дата: 15.06.2013  
Източник: в. Капитал  
Страница: 22  
Брой думи: 1403  
 
 
Резюме: Потенциалният риск за загуба на еврофондове тази година е между 113 и 400 млн. 
евро  
 
Заглавие: Игра за един милиард  
Подзаглавие:  
Автор: Огнян ГЕОРГИЕВ  
Текст: Потенциалният риск за загуба на еврофондове тази година е между 113 и 400 млн. евро  
Милиард евро. Приблизително толкова пари трябва да сертифицира България в оставащите 
шест месеца до края на годината, ако иска да не загуби никакви европейски средства. По 
изчисления на "Капитал", които комбинират данни от Европейската комисия и българските 
управляващи органи, към момента на шест от седемте оперативни програми (без ОП 
"Административен капацитет") им остават 995 млн. евро за сертифициране от прогнозната цел, 
която страната си е поставила. Заедно с ОПАК сумата надхвърля милиард.  
Според новия министър по еврофондовете и правосъдието Зинаида Златанова България 
отново рискува да бъде сред последните в усвояването на парите. Дали това е така или не 
обаче е малко по-сложен въпрос. България заедно с Румъния започнаха процеса по-късно от 
останалите източноевропейски страни и е нормално да има изоставане. Допълнително 
ситуацията се усложни от това, че през 2009 г. всички еврофондове бяха замразени, тъй като 
агенциите, които трябваше да ги разпределят, не бяха сертифицирани от Брюксел. Очевидно 
изявлението на Златанова е част от общия негативен преглед на свършеното от ГЕРБ, но 
песимизмът може доста неприятно да се предаде на администрацията, която се нуждае от 
постоянен политически стимул за работа. Добре е министърът бързо да изгради визия какво 
трябва да се подобри - слабостите са ясни.  
Сертификацията означава удостоверяване на плащания. Дори в най-добрите възможни 
условия за администрацията би било огромно предизвикателство да се справи с такава сума. А 
това, както всички виждаме, не са най-добрите условия. Доклад, изготвен от бившия вече 
служебен министър Илияна Цанова към края на април, посочва като рискови 275 млн. евро, 
като според оптимистичния вариант те биха могли да бъдат намалени до 113 млн. По 
неофициални сметки от източници от ЕК загубената сума в края на годината може да се окаже 
още по-голяма - между 300 и 400 млн. евро. След като досега беше по-лесно да се прехвърлят 
пари към следващи години, оттук нататък с изтичането на периода това ще е все по-трудно. 
България, с други думи, ще започне да губи сериозни пари.  
Човешки ресурси  
Най-много пари остават да бъдат платени по трите големи програми - "Регионално развитие", 
"Околна среда" и "Човешки ресурси". Докладът на Цанова сочи като най-рискова ситуацията в 
ОП "Човешки ресурси", където са под въпрос 105 млн. евро. Причината за това са две схеми на 
Министерството на образованието - студентските и ученическите практики и квалификацията на 
педагогически специалисти, които така и не успяха да наберат скорост. "Те са заложили 
изпълнението си на няколко големи проекта, два които към момента не се изпълняват като 
дейности достатъчно бързо", казва директорът на УО на ОПРЧР Наталия Ефремова. "В 
момента, в който тези проекти не се реализират в нужните обеми, няма алтернативни други 
проекти, които да поемат оборотите, които трябва да имаме през настоящата година." Това 
между другото е обица на ухото за бъдещия програмен период, където МОН планира да 
управлява цяла програма за наука и образование.  
Ефремова признава, че тъй като тази година е с най-много плащания, тя планира загуба около 
20 млн. евро. В програмата търсят начин да прехвърлят пари към други схеми, които вървят - 
"Развитие", "Подкрепа за заетост" и "Аз мога повече". Към момента им остават за 
сертифициране 425 млн. лева, за първите четири месеца са пуснали 170 млн. лв. "Ако удвоим 
темповете на плащания и отчитане, ще се справим", пресмята Ефремова.  
Околна среда  
Доста по-тежки грижи има Малина Крумова в ОП "Околна среда". Нейната програма не 
изглежда толкова рискова в сценария на Цанова - само 30 млн. евро са в риск според 
документа. Но истината е по-различна. "В последните месеци пуснахме над 150 поръчки за 
строителство и още толкова за надзор", описва ситуацията Крумова. Всичко това са предимно 
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водните проекти на общините над 10 хил. души, които се забавиха ужасно много и се струпаха 
в края на периода. От общо 64 проекта само по 25 има възложени обществени поръчки. 
"Другите са на етап на обявяване. Всички те са донякъде рискови", признава Крумова.  
Според нея, ако до 2-3 месеца общините успеят да сключат договори, могат да се вместят в 
рамките на този период. "Там, където има обжалване, по-вероятно е да не могат", казва тя. 
Съвсем груба статистика сочи, че всяка втора поръчка се обжалва, така че рискът скача много.  
Изходът е да се търси решение тези, които не могат да завършат сега, да се прехвърлят за 
следващия програмен период, но това означава да върнат вече направените авансови 
плащания. ОПОС е наддоговорила солидно именно за да има много резервни варианти - в 
момента програмата е със 144% договорени средства. Това при всички положения значи, че 
проекти ще остават за следващия програмен период. Има и друг вариант за някои общини - ако 
те не успеят да ги завършат до 2016 г., държавата да поеме оставащите плащания, за да могат 
проектите да бъдат завършени.  
ОПОС вече веднъж прехвърля средства - 253 млн. лв за спешни мерки. От тях се очаква около 
30% плащания тази година, тъй като поръчките на МВР, които са за пожарната, са се 
провалили. "Ние очаквахме проблеми", казва Крумова, но отбелязва че във вътрешното 
министерство бързо успяват да обявят наново поръчките.  
Регионално развитие  
Анализът на "Регионално развитие" сочи 237 договора на стойност 370 млн. евро в риск - 41% 
от всички договори към момента. Парите под въпрос обаче според експертите са по-малко - 
към 70 млн. евро. Това е, защото вече е задействана схема за прехвърляне на пари от рискови 
проекти към голяма инфраструктурна инвестиция. Въпреки че новият министър на МРР 
Десислава Терзиева, изглежда, не знае кой ще е този проект (според интервюто й тази 
седмица), поне до миналата седмица той беше Северната тангента на София. Той вече е 
изпратен и одобрен от ЕК.  
Проблемът на ОПРР е, че голяма част от тези рискови проекти са на общини, които ще 
направят всичко възможно да запазят финансирането. Управляващият орган им е дал срок до 
края на август да представят план за действие и реалистичен срок за изпълнение. Така 
истинската ситуация ще стане ясна след два-три месеца, когато вероятно ще се изясни и 
положението в ОПОС. Програмата е възможно да спаси средства тази година въпреки 
мащабните промени, които предстоят в бившето вече МРРБ.  
"Транспорт" и "Конкурентоспособност"  
ОП "Транспорт" изглежда най-безрискова в тази година. По нея е вероятно да няма загубени 
средства, твърдят от управляващия орган. В момента се изпълняват 16 инвестиционни проекта, 
от които 8 са над 50 млн. евро. От началото на годината по "Транспорт" са изплатени 60.5 млн. 
евро и остават под 30 млн., за да достигнат безопасната граница, която означава, че 2013 г. 
няма да има загубени пари.  
Многострадалната "Конкурентоспособност" е в малко по-различна ситуация. Там остават 
около 90 млн. евро, за да се стигне до критичната граница. Рискови от тези пари според 
анализа на министерството на еврофондовете са около 50 млн. евро, макар да се твърди, че 
този риск ще се сведе до 15 млн. след приемането на пакет от мерки, сред които 
увеличаването на авансовите плащания до 65%. Други мерки, които програмата планира, са 
прехвърлянето на пари в най-успешната ос - тази за технологично обновление на бизнеса и 
оптимизиране на условията по "Енергийна ефективност и зелена икономика", където от общ 
бюджет 150 млн. евро досега има сключени 6 договора за обща стойност 1 млн. евро. Мисли се 
за опростяване на избора на изпълнители, като за всички дейности да става по облекчена 
процедура с 3 оферти. Това не е единственото слабо звено, разбира се. Програмата 
"Инфраструктура за бизнеса" също се движи ужасно слабо, а по прословутия технологичен парк 
"София" все още няма нищо разплатено, защото все още не е приключила процедурата за 
оценка за държавна помощ. Така основните поръчки и там предстоят, а парите и по тази ос 
стоят неизползвани.  
"Сребърният куршум", който програмата планираше да е увеличаването на авансовите 
плащания, се сблъска с финансовата реалност в България: много фирми се оказаха в 
невъзможност да вземат парите, защото се иска банкова гаранция, за която банките често 
настояват за покритие до 150%.  
В очакване на есента  
Бавната скорост тази година може да бъде обяснена с много фактори - извънредна смяна на 
политическите власти, при това доста бързо една след друга, достигането на момент, в който 
много от недобре изпълняваните схеми вече нямат накъде да отстъпват, натрупването на 
критични крайни срокове, увеличилите се до краен предел обжалвания заради икономическата 
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ситуация и т.н. Очакванията и на ЕК, и на управляващите органи тук са скоростта да се вдигне 
след лятото. Но освен ако не се случи нещо изключително впечатляващо в следващите няколко 
месеца, в края на тази година страната ще се прости с първата, но не и последната по-
сериозна сума по еврофондовете.  
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Дата: 15.06.2013  
Източник: в. Новинар  
Страница: 2  
Брой думи: 163  
 
 
Резюме: Загубите на средства от оперативните програми са в размер на 97 милиона евро. 
Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в парламента 
днес. По думите й средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по 
всяка една от оперативните програми, са над 1 млрд. евро.  
 
Заглавие: Загубили сме 97 милиона евро от фондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Загубите на средства от оперативните програми са в размер на 97 милиона евро. Това 
заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в парламента днес. По 
думите й средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са над 1 млрд. евро.  
За целия програмен период от 2007 до 2013 година са били усвоени едва 21% от средствата, 
което Златанова определи като недостатъчно. "Прогнозната сума, която потенциално може да 
подлежи на автоматично освобождаване към края на 2013 година, е в размер на 237 милиона 
евро", съобщи още вицепремиерът.  
Около 30 млн. евро се очаква да са загубите по оперативна програма "Околна среда", между 73 
и 123 млн. евро от оперативната програма "Регионално развитие" и 50 млн. евро по 
оперативната програма "Конкурентоспособност". Близо 70 млн. евро няма да бъдат 
усвоени по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси, 5 млн. евро по 
оперативна програма "Административен капацитет", както и 8.7 млн. евро по оперативна 
програма "Техническа помощ".  
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Дата: 15.06.2013  
Източник: в. Труд  
Страница: 9  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: България може да загуби 237 млн. евро до края на годината от еврофондовете, заяви 
вчера в парламента вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова. 
Средствата, които трябва да бъдат усвоени до 31 декември т.г., са точно 1 038 000 000 евро.  
 
Заглавие: 237 млн. евро от ЕС са заложени на карта  
Подзаглавие:  
Автор: Драгомир НИКОЛОВ  
Текст: България може да загуби 237 млн. евро до края на годината от еврофондовете, заяви 
вчера в парламента вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова. 
Средствата, които трябва да бъдат усвоени до 31 декември т.г., са точно 1 038 000 000 евро.  
От общата сума, която има опасност да загубим, 30 млн. евро са по програма "Околна среда". 
По "Регионално развитие" са рискови между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 
50 млн. евро, по "Административен капацитет" - 50 млн. евро, а по Програмата за развитие на 
селските райони - 100 млн.евро. Риск от загуба на средства не съществува единствено по 
програма "Транспорт".  
От думите на Златанова стана ясно, че до момента страната ни вече е загубила от ЕС 97 млн. 
евро. От тази сума 90 млн. евро са по Програмата за развитие на селските райони. Други 4 млн. 
евро бяха загубени по програма "Рибарство".  
Останалата част от парите е по програмите за трансгранично сътрудничество на България със 
Сърбия, Турция и Македония.  
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Регионални печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Периодични печатни издания  
 
Дата: 15.06.2013  
Източник: сп. Твоят бизнес  
Страница: 34,35  
Брой думи: 979  
 
 
Резюме: Инициативата "Джереми" (JEREMIE) (Съвместни европейски ресурси за малки и 
средни предприятия) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от 
отпуснатите им структурни фондове на Европейския сък>з за финансиране на малки и средни 
предприятия (МСП). Средствата по "Джереми" стигат до МСП чрез финансови посредници - 
банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали и др. Коментирахме с Калина 
Кисьова, началник отдел "Малък бизнес" в Societe Generate Експресбанк за възможностите за 
финансиране по програма "Джереми".  
 
Заглавие: Калина Кисьова, началник отдел "Малък бизнес": ДЖЕРЕМИ ПРЕДОСТАВЯ 
НИСКОЛИХВЕН КРЕДИТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МСП  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Инициативата "Джереми" (JEREMIE) (Съвместни европейски ресурси за малки и 
средни предприятия) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от 
отпуснатите им структурни фондове на Европейския сък>з за финансиране на малки и средни 
предприятия (МСП). Средствата по "Джереми" стигат до МСП чрез финансови посредници - 
банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали и др. Коментирахме с Калина 
Кисьова, началник отдел "Малък бизнес" в Societe Generate Експресбанк за възможностите за 
финансиране по програма "Джереми".  
Г-жо Кисьова, каква е спецификата като цяло на програма "Джереми"?  
- Програма "Джереми" е общо наименование на различни инструменти за финансиране на 
малки и средни предприятия в България в рамките на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Societe Generale Експресбанк сключи споразумение с Европейския 
инвестиционен фонд, който управлява средствата по тази програма, по т.нар. инициатива 
"Джереми" 2. Тя се различава от всички останали инструменти по това, че лихвеният процент 
Върху 50% от средствата по заемите за крайните клиенти реално е 0%. Това означава, че 
клиентите могат да ползват финансиране на едни изключително ниски нива, Всъщност 
наполовина спрямо пазарните лихви В момента. В допълнение, кредитополучателите не 
дължат и такса за управление за целия период на кредита.  
Едно от основните предимства е, че условията са много облекчени и лихвите по това 
кредитиране са доста по-ниски от страндартните банкови. В какви параметри са наистина?  
- Лихвените нива се формират от променлив пазарен индекс - Софибор или Юрибор плюс 
надбавка. Крайната лихва е разделена на две и понастоящем се разполага между 3% и 5% 
годишен лихвен процент, което е безспорно конкурентно предимство за фирми В този пазарен 
сегмент. Една от основните цели на програма "Джереми" е да осигури на българските малки  
и средни предприятия достъп до нисколихвен кредитен ресурс, който ще ги направи по-
конкурентни и по-динамични. В Societe Generale Експресбанк ние приемаме с отговорност това 
предизвикателство.  
За какво може да се използват кредитите по програмата и има ли ограничения за фирмите?  
- Както всеки един ресурс, свързан със структурните фондове на ЕС, и тук фирмите следва да 
отговорят на редица изисквания и да спазят определени указания, за да се Възползват от 
програмата. На първо място, ограниченията са свързани със сектора на финансиране - 
изключени са компании в областта на земеделието и първичната преработка на земеделски 
продукти, производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, рибарство и аквакултури и 
т.н. Списъкът с изключените дейности е на разположение на нашия сайт на страницата за 
програма "Джереми". Също така, налице са и ограничения по отношение на целта на 
финансиране - не се допуска закупуване на МПС за спедиторски услуги или машини втора 
употреба, рефинансиране на други задължения, финансиране на възстановим ДДС и други. 
Както Виждате, изискванията към кредитополучателите са комплексни и ние искаме да 
съдействаме максимално на нашите клиенти да получат коректна информация, затова 
препоръчвам на всеки заинтересован да се консултира с нашите специалисти.  
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Какви обезпечения се изискват по програмата?  
- Всички останали условия по кредитите са стандартни и ние не сме променили политиката си 
за кредитиране или обезпечаване на кредитите. Приемаме различни видове и комбинации от 
обезпечения в зависимост от конкретната сделка и клиент.  
Преминава ли се през цялата сложна процедура на одобрение и има ли "малки букви" в 
условията?  
- Положителното по отношение на тази програма е, че процесът за предоставяне на кредити е 
обичайният за банката, като за малките предприятия не изискваме изработване на прогнозни 
отчети и бизнес план и кредитите се разрешават по опростена процедура. Societe Generale 
Експресбанк се стреми да предостави максимална информация на клиентите си и да работи с 
прозрачни условия, за да няма риск клиентът да остане подведен в очакванията си или да се 
променят условията по вече договорен кредит.  
На какво бихте обърнали внимание на фирмите при този тип финансиране?  
- Най-напред, да се запознаят с всички изисквания на програмата и да се консултират с 
банковите служители, които имат опит и ще ги ориентират дали това е подходящата програма 
за тях. Ние организираме и участваме в срещи с бизнеса, на които да популяризираме 
условията на "Джереми" и да отговорим директно на въпросите на предприемачите - поредното 
такова мероприятие, организирано от Societe Generale Експресбанк, се проведе в София на 14 
май. Също така, стараем се да предлагаме и алтернативни решения в случай, че клиентът не 
отговаря на изискванията на програмата.  
Можете ли да дадете пример за успешно финансиране по програмата?  
- Първият клиент, който се възползва от финансиране по програмата беше фирма от Плевен  
- "ЕВРОКВАРЦ - MB" ООД. Основната дейност на фирмата е добив на пясък, филц, 
микросиликати, които се използват като материал за производството на лепила и сухи 
строителни смеси. Отпуснахме оборотен кредит по програма "Джереми", е който клиентът да 
покрие текущите разходи за горива и поддръжка на съоръженията си.  
Вярвам, че всяко финансиране по тази програма е успешно, ако фирмата го използва за 
разширяване на своята дейност, за нови инвестиции, за навлизане на нови пазари. В тези 
случаи програма Джереми на Societe Generale Експресбанк предоставя едно ценно 
конкурентно предимство - финансиране при много добри условия от един стабилен и прозрачен 
партньор.  
***  
Още финансиране за МСП  
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписа споразумение с Група 
Societe Generale в България за предоставянето на финансов пакет на стойност до 85 млн. евро.  
Societe Generale Експресбанк получава структуриран в три транша заем на стойност до 75 млн. 
евро. Средствата ще бъдат предоставени по линия на програма "Партньорство за растеж" в 
подкрепа на стратегическите цели на финансовата институция за продължаващо активно 
кредитиране на всички сегменти потребители с основен акцент върху МСП и постигането на 
устойчив растеж през следващите три години. Новата кредитна линия ще предоставя 
финансиране при атарактивни пазарни условия, без значение от сектора и срока на ползване.  
Допълнителна сума от 10 млн. евро под формата на заем ще бъде предоставена на 
лизинговата дъщерна компания на банката - Сожелиз. Заемните средства ще бъдат усвоени за 
предоставяне на средносрочно и дългосрочно финансиране на български МСП и по-специално 
- за закупуване на медицинска апаратура и машини и оборудване за селското стопанство, леки 
автомобили с търговско предназначение, камиони и ремаркета.  
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 14.06.2013  
Източник: www.dnevnik.bg  
Връзка: 
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/2013/06/14/2081491_bulgariia_veche_e_zagubila_100
_mln_evro_ot/  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: България вече е загубила около 100 млн. евро от еврофондовете, а потенциална 
опасност има за други около 240 млн. евро. Това съобщи по време на парламентарния контрол 
вицепремиерът с ресор еврофинансиране Зинаида Златанова.  
 
Заглавие: България вече е загубила 100 млн. евро от еврофондовете, рискови са още 240 
млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България вече е загубила около 100 млн. евро от еврофондовете, а потенциална 
опасност има за други около 240 млн. евро. Това съобщи по време на парламентарния контрол 
вицепремиерът с ресор еврофинансиране Зинаида Златанова.  
По данни към 6 юни потенциалните загуби са 237 млн. лв. - могат да бъдат по-малки или по-
големи, каза Златанова.  
По думите й само по програма"Транспорт" няма риск от загуба. Очакваните загуби по програма 
"Околна среда" са 30 млн. евро, по "Регионално развитие" - 73 млн. евро1 по 
"Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро, по 
"Административен капацитет" - 5 млн. евро, по "Техническа помощ" - 8.7 млн. евро по 
Програмата за развитие на селските райони - 100 млн. евро.  
Министърът съобщи, че досега окончателно са загубени 97 млн. евро, от които по Програмата 
за развитие на селските райони са 90 млн. евро - 39 млн. евро през 2009 г. и 50 млн. - през 2010 
г. По-малки загуби има в програмата за рибарство - 4 млн. евро, и по трансграничните програми 
- по 1.4 млн. евро със Сърбия и Турция и 0.5 млн. евро - с Македония.  
Сред мерките, които се предприемат по различните програми Златанова изброи 
наддоговаряне, увеличаване на размера на авансовото плащане, замразяване или 
прекратяване на рисковите проекти, прехвърляне за следващия програмен период, 
съкращаване на срока за одобряване, увеличаване на бюджетите на процедури с повече 
качествени проекти.  
От Дневник  
 

http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/2013/06/14/2081491_bulgariia_veche_e_zagubila_100_mln_evro_ot/
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/2013/06/14/2081491_bulgariia_veche_e_zagubila_100_mln_evro_ot/
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.econ.bg  
Връзка: http://www.econ.bg/Новини/Усвоили-сме-едва-една-пета-от-европарите-
_l.a_i.444203_at.1.html  
Брой думи: 226  
 
 
Резюме: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 
1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% тези средства. Това заяви 
вицепремиерът и министър на правосъдието  
Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров и на червения Димчо 
Михалевски относно усвояването на евросредства.  
 
Заглавие: Усвоили сме едва една пета от европарите  
Подзаглавие: Изправени сме пред опасност да изгубим 237 млн. евро  
Автор:  
Текст: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 1,38 
млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% тези средства. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието  
Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров и на червения Димчо 
Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите ? страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни. "Става дума 
за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви вицепремиерът 
и добави, че  
яснота ще има в края на годината.  
По Оперативна програма "Околна среда" могат да бъдат изгубени 30 млн. евро, по "Регионално 
развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, 
"Административен  
капацитет" - 50 млн. евро, Програмата за развитие на селските райони – 100 млн. евро.  
Проблеми няма единствено при програма "Транспорт", обясни Златанова.  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите. По "Околна среда" са сключени договори над бюджета на програмата, по 
"Регионално развитие"  
са прекратени или замразени договори, по "Конкурентоспособност" са оптимизирани 
условията за кандидатстване, прехвърлени са недоговорени средства към нова процедура – 
технологична модернизация на  
малки и средни предприятия, както и съкращаване на срока за оценка на проекти от 3 на 2 
месеца.  
Към момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и кохезионния 
фонд.  
 

http://www.econ.bg/Новини/Усвоили-сме-едва-една-пета-от-европарите-_l.a_i.444203_at.1.html
http://www.econ.bg/Новини/Усвоили-сме-едва-една-пета-от-европарите-_l.a_i.444203_at.1.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1794149  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: Велико Търново. В предаването „Добър ден, Велико Търново” на Радио „Фокус” ще 
чуете какви събития предстоят днес във Велико Търново, както и актуална пътна обстановка.  
Информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ще се 
проведе във Велико Търново.  
 
Заглавие: Акценти в предаването „Добър ден, Велико Търново” на радио „Фокус”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. В предаването „Добър ден, Велико Търново” на Радио „Фокус” ще чуете 
какви събития предстоят днес във Велико Търново, както и актуална пътна обстановка.  
Информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
ще се проведе във Велико Търново. Кои са допустими кандидати и дейности по процедурата, 
как да се подготви проектно предложение, какви са спецификите при кандидатстване и 
изпълнението на вече одобрен проект – отговорите на тези въпроси ще научите в предаването.  
Регионалната здравна инспекция – Велико Търново ще тегли жребия за пролетния етап на 
кампанията “Движи се и победи”. Общо 188 души взеха участие в третия етап на пролетната 
кампания, който се проведе на 8 юни по пътеките до парк Ксилифор край Велико Търново. 
Очаквайте подробности.  
На 14 юни се отбелязва Световният ден на кръводарителите. колко са кръводарителите през 
първите пет месеца на тази година в област Велико Търново и какво трябва да знаем за 
кръводаряването, ще научите от д-р Мариана Витанова, началник на отделението по 
трансфузионна хематология при МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов”.  
Тема на деня с открита линия за слушатели: Дарявали ли сте поне веднъж в живота си кръв и 
бихте ли станали кръводарител при нужда? Ако искате да се включите в предаването с 
коментар по темата, може да го направите на телефон 062/600 812.  
Бъдете с предаването ''Добър ден, Велико Търново'' от 10.00 до 18.00 часа на честота 102.4 
MHz за Велико Търново и 100.0 MHz за Свищов. Слушайте ни и в интернет на адрес www.focus-
radio.net. Водещи на предаването днес са Надежда Кръстева и Цветелина Иларионова.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1794149
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1794222  
Брой думи: 222  
 
 
Резюме: София. Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка 
една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от 
тази цел. Това каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златонова, на питане 
на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска България да загуби 
средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 2013 г., предаде 
репортер на Агенция „Фокус”.  
 
Заглавие: Зинаида Златанова: По ОП „Развитие на селските райони” очакваната загуба е 
около 100 млн. евро  
Подзаглавие:  
Автор: Екатерина ПАНОВА  
Текст: София. Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка 
една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от 
тази цел. Това каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златонова, на питане 
на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска България да загуби 
средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 2013 г., предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. Чакъров заяви, че имало риск да се загубят близо 600 млн. лв. от 
европейските фондове.  
В хода на изпълнението на оперативните програма управляващите органи през май 2013 г. 
установиха прогнозна сума, която може да бъде автоматично върната към края на 2013 г. в 
размер на 272 млн. евро. Към 6 юни прогнозната загуба беше намалена на 237 млн. евро. Риск 
от загуба няма само по Оперативна програма „Транспорт”. Възможни загуби по отделните 
оперативни програми са както следва: по ОПОС – 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие” – 
между 73 и 123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност” – 50 млн. евро, по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” – 70 млн. евро, по ОП „Административен капацитет” – 5 млн. евро, по 
„Техническа помощ” – 8.7 млн. евро. По ОП „Развитие на селските райони” очакваната загуба е 
около 100 млн. евро.  
97 млн. евро са загубени до момента по оперативните програми.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1794222
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=72495  
Брой думи: 553  
 
 
Резюме: Очакваните загуби по ОП "Околна среда" били 30 млн. евро; по ОП "Регионално 
развитие" - между 73 и 123 млн. евро; по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика" 
- 50 млн. евро; по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро; по ОП "Административен 
капацитет" - 5 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 8,7 млн. евро; по ОП "Развитие на 
селските райони" - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
 
Заглавие: Риск от загуба на средства няма само по ОП „Транспорт"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Риск от загуба на средства няма само по оперативната програма "Транспорт", заяви при 
парламентарния контрол вицепремиерът Зинаида Златанова, цитирана от БТА.  
Очакваните загуби по ОП "Околна среда" били 30 млн. евро; по ОП "Регионално развитие" - 
между 73 и 123 млн. евро; по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика" - 50 
млн. евро; по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро; по ОП "Административен 
капацитет" - 5 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 8,7 млн. евро; по ОП "Развитие на 
селските райони" - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
Златанова посочи, че при проверка през май на служебното правителство е установена 
прогнозна сума, която потенциално би могла да подлежи автоматично освобождаване към края 
на 2013 г., в размер на 272 млн. евро. Впоследствие, няколко седмици по-късно, управляващите 
органи били намалили прогнозната сума и към 6 юни тя била 237 милиона евро.  
Ако се наложи, ще се пристъпи към корекция на текущи проекти и схеми, които не реализират 
необходимия напредък в изпълнение на заложените цели, посочи Златанова. Тя добави, че са 
предприети мерки, които се очаква да имат ефект върху всички застрашени програми - 
увеличен е размерът на банковите плащания от 20 на 65 процента, а размерът на 
финансирането, което ще се предоставя преди окончателното плащане, до 95 процента от 
стойността на договора.  
Средствата, които следва да бъдат сертифицирани общо до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, възлизат на 1 038 000 000 евро., като към 31 май са изпълнени 21 
процента от тази цел, каза Златанова. По оперативните програми следва да бъдат 
сертифицирани разходи в размер на близо 838 млн. евро за ОП "Транспорт"; на близо 471 млн. 
евро за ОП "Околна среда"; по ОП "Регионално развитие" - 681 млн. евро; по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" - близо 520 млн. евро; по ОП 
"Развитие на човешките ресурси" - близо 543 млн. евро; по ОП "Административен капацитет" - 
81 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 25,5 млн. евро; по ОП "Развитие на селските райони" 
- 398 млн. евро, и по ОП "Рибарство" - 13 млн. евро.  
По програмите за трансгранично сътрудничество следва да бъдат сертифицирани 4,8 млн. евро 
за "България - Сърбия", 4,1 млн. евро за "България -Турция", и 2,7 млн. евро за "България - 
Македония".  
Златанова каза, че към момента няма загубени средства по оперативните програми с 
финансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд. Тя обясни обаче, че в края на 
годината се събирали два периода, в които, ако целта за 2013 г. за разплащания не бъдела 
постигната, щяло да настъпи автоматично освобождаване на средства. Златанова даде данни и 
за програмите, по които имало загуби в размер на 97 млн. евро към момента. Досега били 
загубени близо 90 млн. евро по програмата за развитие на селските райони, от които близо 39 
млн. евро от бюджета за 2009 г. и 51 млн. евро от бюджета за 2010 година. Загуби имало и по 
ОП "Рибарство" - малко над 4 млн. евро, както и по програмите за трансгранично 
сътрудничество - външни граници - размерът на освободените средства за 2012 г. за "България 
- Сърбия" е 1,4 млн евро, за "България - Турция" - 1,4 млн. евро, и за "България - Македония" - 
половин милион евро.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=72495
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: http://www.mediapool.bg/едва-една-пета-от-годишния-план-по-европрограмите-е-
усвоена-news207650.html  
Брой думи: 691  
 
 
Резюме: Едва една пета от годишния план, който България трябва да разплати по всички 
европейски програми, е изпълнен до момента. Най-много пари в края на годината се очертава 
да загубим по “Регионално развитие” и селската програма, а общо рискови са 237 млн. евро по 
всички европрограми към 6 юни.  
В резултат на предприетите мерки сумата е намаляла с 35 млн. евро след предаването на 
властта от служебното правителство. Това стана ясно от отговора на вицепремиера и министър 
на правосъдието Зинаида Златанова, която отговаря за европейските фондове, по време на 
парламентарния контрол.  
 
Заглавие: Едва една пета от годишния план по европрограмите е усвоена  
Подзаглавие: Прогнозната сума за отписване на парите намаляла до 237 млн. евро  
Автор:  
Текст: Едва една пета от годишния план, който България трябва да разплати по всички 
европейски програми, е изпълнен до момента. Най-много пари в края на годината се очертава 
да загубим по “Регионално развитие” и селската програма, а общо рискови са 237 млн. евро по 
всички европрограми към 6 юни.  
В резултат на предприетите мерки сумата е намаляла с 35 млн. евро след предаването на 
властта от служебното правителство. Това стана ясно от отговора на вицепремиера и министър 
на правосъдието Зинаида Златанова, която отговаря за европейските фондове, по време на 
парламентарния контрол.  
Досега загубите на България от европейските фондове възлизат на близо 102 млн. евро, като 
90 млн. евро от тях са по селската програма, а останалите по рибарската и за трансгранично-
сътрудничество.  
Рисковете  
Тази година се очертава загуба на средства по всички европейски програми. Единственото 
изключение е програма “Транспорт”, посочи Златанова. Причината е, че през 2013 г. се събират 
плащания по две финансови години 2010 и 2011 г. по правилото n+2/ n+3.  
Най-много пари към момента се очертава да загубим по оперативна програма “Регионално 
развитие” - между 73 и 123 млн. евро, стана ясно от думите на Златанова.  
След нея веднага е Програмата за развитие на селските райони с около 100 млн. евро.  
Топ три се затваря от програмата за безработните “Човешки ресурси” със 70 млн. евро.  
По програмата за бизнеса “Конкурентоспособност” се очертава загуба на средства от 50 
млн. евро, а по “Околна среда” рискови са близо 30 млн. евро.  
По-малки са сумите по програмите за администрацията, но те са и с най-малкия бюджет. Като 
рискови по “Административен капацитет” се оценяват 5 млн. евро. Малко повече са по 
“Техническа помощ", от която се плащат заплатите на администрацията – 8.7 млн. евро.  
Мерките  
От обясненията на Златанова стана ясно, че правителството на Пламен Орешарски просто 
изпълнява мерките, предприети от служебния кабинет за спасяване на парите.  
Златанова отчете тройното увеличаване на авансовото плащане и на междинните – до 95% от 
стойността на договора. Тази мярка беше взета още по времето на кабинета на Марин Райков.  
Ако се наложи, ще се пристъпи към корекция на текущи проекти и схеми, които не реализират 
необходимия напредък в изпълнение на заложените цели, каза Златанова и така стана ясно, че 
все още не са прекратени рискови договори, заради които буксуват програми.  
За това е нужно политическо решение, каквото и служебното правителство не намери смелост 
да вземе. Причината е, че се засягат много освен политически и бизнес интереси.  
Годишният план изпълнен на една пета  
Годишният план по еврофондовете е изпълнен едва на една пета, въпреки че вече е минала 
близо половината от годината, стана ясно от данните, изнесени от министър Златанова.  
За 2013 г. България трябва да сертифицира общо 1.038 млрд. евро до края на годината. Към 31 
май са изпълнени 21% от тази цел, каза Златанова.  
Средствата, които трябва да бъдат разплатени по отделните програми през тази година, са 
следните: по “Транспорт” - 838 млн. евро, по “Околна среда”- 471 млн. евро, по “Регионално 

http://www.mediapool.bg/едва-една-пета-от-годишния-план-по-европрограмите-е-усвоена-news207650.html
http://www.mediapool.bg/едва-една-пета-от-годишния-план-по-европрограмите-е-усвоена-news207650.html
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развитие” - 681 млн. евро, по “Конкурентоспособност” - 520 млн. евро, по “Човешки ресурси” - 
543 млн. евро, по “Административен капацитет” - 81 млн. евро и по “Техническа помощ” - 25.5 
млн. евро.  
По програмата за развитие на селските райони трябва да бъдат одобрени плащания от 
Брюксел за 398 млн. евро, а по рибарската програма - 13 млн. евро.  
По програмите за трансгранично сътрудничество трябва да бъдат сертифицирани за България-
Сърбия - 4.8 млн. евро, за България-Турция - 4.1 млн. евро и за България-Македония 2.7 млн. 
евро.  
Загубите досега са 102 млн. лв.  
Загубите досега от различните европейски фондове възлизат на общо 102 млн. лв.  
От тях 90 млн. евро са по селската програма, по която бяха загубени 39 млн. евро по бюджета 
за 2009 г. и още 51 млн. евро по бюджета за 2010 г.  
Загуби имало и по програма “Рибарство”, като те възлизат на над 4 млн. евро по бюджета за 
2009 г.  
Натрупани загуби от две поредни години има и по програмите за трансгранично 
сътрудничество, но техният размер е малък, защото и бюджетът на програмите е малък. По 
програмата “България-Сърбия” и “България-Турция” загубите досега възлизат по на 1.4 млн 
евро за всяка една от програмите. По програмата “България-Македония” сме загубили около 
половин милион евро.  
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1406633624  
Брой думи: 334  
 
 
Резюме: Загубите от последния програмен период (2007-2013 година) по оперативните 
програми са в размер на 97 милиона евро, стана ясно от отговора на вицепремиера и министър 
на правосъдието Зинаида Златанова по време на парламентарния отговор.  
 
Заглавие: Загубили сме близо 100 млн. евро. от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Загубите от последния програмен период (2007-2013 година) по оперативните програми 
са в размер на 97 милиона евро, стана ясно от отговора на вицепремиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова по време на парламентарния отговор.  
Тя беше попитана от депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски за риска страната ни да 
загуби средства от Европейските фондове.  
При питането си депутатът от ДПС упрекна бившите управляващи от ГЕРБ в изключително 
слабо и некомпетентно управление на еврофондовете и посочи, че съществува реален риск 
България да изгуби близо 600 млн. лв. от европейските програми и да доплаща на 
бенефициентите за сметка на държавния бюджет.  
Златанова уточни, че средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по 
всяка една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% 
от тази цел, което тя определи за недостатъчно.  
Прогнозна сума, която потенциално може да подлежи на автоматично освобождаване към края 
на 2013 година, е в размер на 237 милиона евро, съобщи още вицепремиерът, уточнявайки, че 
става въпрос за числа, които могат да бъдат както по-големи, така и по-малки в края на 
годината.  
От отговора на Златанова стана още ясно, че загуби няма само по ОП „Транспорт". Очакваните 
загуби по другите програми са:  
ОП „Околна среда" 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие" очаквана загуба между 73 и 123 
млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по ОП „Развитие на човешките 
ресурси" - 70 млн. евро, по ОП „Административен капацитет" - 5 млн. евро, по „Техническа 
помощ" - 8.7 млн. евро.  
По ОП „Развитие на селските райони" очакваната загуба е около 100 млн. евро.  
Златанова подчерта, че са предприети няколко мерки, които да намалят риска от загуба на 
евросредства. Сред тях е увеличаването на размера на авансовото финансиране преди 
окончателното плащане, както и други по конкретните програми.  
„Трябва да се излезе от това русло на бавно изпълнение на програмите. За да се случи това, са 
необходими усилията на всички институции, тези средства са предназначени да помагат на 
икономиката", заяви в заключения вицепремиерът.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1406633624
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14163793  
Брой думи: 123 
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представи днес във Варна 
процедура BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията“. Експерти от Главна 
дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха допустимите кандидати, 
дейности и разходи, както и етапите и начина за оценяване и класиране на проектните 
предложения.  
 
Заглавие: Процедура “Внедряване на информация в предприятията“ представиха във 
Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представи днес във Варна 
процедура BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията“. Експерти от Главна 
дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха допустимите кандидати, 
дейности и разходи, както и етапите и начина за оценяване и класиране на проектните 
предложения. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 
350 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 100 хил. 
лева, а максималният - 3 млн. лева. Продължителността на проектите е до 18 месеца. 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Последният информационен ден за представяне на процедурата BG161PO003-1.1.07 
"Внедряване на иновации в предприятията" ще се проведе утре, 14.06.2013 г., в град Велико 
Търново. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14163793
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14166521  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: /КРОСС/ До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички 
европрограми 1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви 
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС 
Джевдет Чакъров и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства. По 
думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
 
Заглавие: Зинаида Златанова: Усвоили сме едва 21% от европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички 
европрограми 1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви 
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС 
Джевдет Чакъров и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства. По 
думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
“Става дума за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи“, заяви 
вицепремиерът и добави, че яснота ще има в края на годината. По думите й по Оперативна 
програма “Околна среда“ могат да се изгубят 30 млн. евро, по “Регионално развитие“ - между 73 
и 123 млн. евро, по “Конкурентоспособност“ - 50 млн. евро, “Административен капацитет“ - 50 
млн. евро, Програмата за развитие на селските райони - 100 млн. евро. Тя посочи, че проблеми 
няма единствено при програма “Транспорт“.  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите. По думите й по “Околна среда“ са сключени договори над бюджета на 
програмата, по “Регионално развитие“ са прекратени или замразени договори, по 
“Конкурентоспособност“ са оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са 
недоговорени средства към нова процедура - технологична модернизация на малки и средни 
предприятия, както и съкращаване на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца. Към 
момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и кохезионния 
фонд.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14166521
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/06/14/news14168212.html  
Брой думи: 554  
 
 
Резюме: Очакваните загуби по ОП “Околна среда“ били 30 млн. евро; по ОП “Регионално 
развитие“ - между 73 и 123 млн. евро; по ОП “Конкурентоспособност на българската икономика“ 
- 50 млн. евро; по ОП “Развитие на човешките ресурси“ - 70 млн. евро; по ОП “Административен 
капацитет“ - 5 млн. евро; по ОП “Техническа помощ“ - 8,7 млн. евро; по ОП “Развитие на 
селските райони“ - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
 
Заглавие: Риск от загуба на средства няма само по ОП „Транспорт“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Риск от загуба на средства няма само по оперативната програма “Транспорт“, заяви при 
парламентарния контрол вицепремиерът Зинаида Златанова, цитирана от БТА.  
Очакваните загуби по ОП “Околна среда“ били 30 млн. евро; по ОП “Регионално развитие“ - 
между 73 и 123 млн. евро; по ОП “Конкурентоспособност на българската икономика“ - 50 
млн. евро; по ОП “Развитие на човешките ресурси“ - 70 млн. евро; по ОП “Административен 
капацитет“ - 5 млн. евро; по ОП “Техническа помощ“ - 8,7 млн. евро; по ОП “Развитие на 
селските райони“ - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
Златанова посочи, че при проверка през май на служебното правителство е установена 
прогнозна сума, която потенциално би могла да подлежи автоматично освобождаване към края 
на 2013 г., в размер на 272 млн. евро. Впоследствие, няколко седмици по-късно, управляващите 
органи били намалили прогнозната сума и към 6 юни тя била 237 милиона евро.  
Ако се наложи, ще се пристъпи към корекция на текущи проекти и схеми, които не реализират 
необходимия напредък в изпълнение на заложените цели, посочи Златанова. Тя добави, че са 
предприети мерки, които се очаква да имат ефект върху всички застрашени програми - 
увеличен е размерът на банковите плащания от 20 на 65 процента, а размерът на 
финансирането, което ще се предоставя преди окончателното плащане, до 95 процента от 
стойността на договора.  
Средствата, които следва да бъдат сертифицирани общо до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, възлизат на 1 038 000 000 евро., като към 31 май са изпълнени 21 
процента от тази цел, каза Златанова. По оперативните програми следва да бъдат 
сертифицирани разходи в размер на близо 838 млн. евро за ОП “Транспорт“; на близо 471 млн. 
евро за ОП “Околна среда“; по ОП “Регионално развитие“ - 681 млн. евро; по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ - близо 520 млн. евро; по ОП 
“Развитие на човешките ресурси“ - близо 543 млн. евро; по ОП “Административен капацитет“ - 
81 млн. евро; по ОП “Техническа помощ“ - 25,5 млн. евро; по ОП “Развитие на селските райони“ 
- 398 млн. евро, и по ОП “Рибарство“ - 13 млн. евро.  
По програмите за трансгранично сътрудничество следва да бъдат сертифицирани 4,8 млн. евро 
за “България - Сърбия“, 4,1 млн. евро за “България -Турция“, и 2,7 млн. евро за “България - 
Македония“.  
Златанова каза, че към момента няма загубени средства по оперативните програми с 
финансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд. Тя обясни обаче, че в края на 
годината се събирали два периода, в които, ако целта за 2013 г. за разплащания не бъдела 
постигната, щяло да настъпи автоматично освобождаване на средства. Златанова даде данни и 
за програмите, по които имало загуби в размер на 97 млн. евро към момента. Досега били 
загубени близо 90 млн. евро по програмата за развитие на селските райони, от които близо 39 
млн. евро от бюджета за 2009 г. и 51 млн. евро от бюджета за 2010 година. Загуби имало и по 
ОП “Рибарство“ - малко над 4 млн. евро, както и по програмите за трансгранично 
сътрудничество - външни граници - размерът на освободените средства за 2012 г. за “България 
- Сърбия“ е 1,4 млн евро, за “България - Турция“ - 1,4 млн. евро, и за “България - Македония“ - 
половин милион евро.  
Lev  

http://novini.dir.bg/2013/06/14/news14168212.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14168111  
Брой думи: 554  
 
 
Резюме: Очакваните загуби по ОП “Околна среда“ били 30 млн. евро; по ОП “Регионално 
развитие“ - между 73 и 123 млн. евро; по ОП “Конкурентоспособност на българската икономика“ 
- 50 млн. евро; по ОП “Развитие на човешките ресурси“ - 70 млн. евро; по ОП “Административен 
капацитет“ - 5 млн. евро; по ОП “Техническа помощ“ - 8,7 млн. евро; по ОП “Развитие на 
селските райони“ - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
 
Заглавие: Риск от загуба на средства няма само по ОП „Транспорт“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Риск от загуба на средства няма само по оперативната програма “Транспорт“, заяви при 
парламентарния контрол вицепремиерът Зинаида Златанова, цитирана от БТА.  
Очакваните загуби по ОП “Околна среда“ били 30 млн. евро; по ОП “Регионално развитие“ - 
между 73 и 123 млн. евро; по ОП “Конкурентоспособност на българската икономика“ - 50 
млн. евро; по ОП “Развитие на човешките ресурси“ - 70 млн. евро; по ОП “Административен 
капацитет“ - 5 млн. евро; по ОП “Техническа помощ“ - 8,7 млн. евро; по ОП “Развитие на 
селските райони“ - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
Златанова посочи, че при проверка през май на служебното правителство е установена 
прогнозна сума, която потенциално би могла да подлежи автоматично освобождаване към края 
на 2013 г., в размер на 272 млн. евро. Впоследствие, няколко седмици по-късно, управляващите 
органи били намалили прогнозната сума и към 6 юни тя била 237 милиона евро.  
Ако се наложи, ще се пристъпи към корекция на текущи проекти и схеми, които не реализират 
необходимия напредък в изпълнение на заложените цели, посочи Златанова. Тя добави, че са 
предприети мерки, които се очаква да имат ефект върху всички застрашени програми - 
увеличен е размерът на банковите плащания от 20 на 65 процента, а размерът на 
финансирането, което ще се предоставя преди окончателното плащане, до 95 процента от 
стойността на договора.  
Средствата, които следва да бъдат сертифицирани общо до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, възлизат на 1 038 000 000 евро., като към 31 май са изпълнени 21 
процента от тази цел, каза Златанова. По оперативните програми следва да бъдат 
сертифицирани разходи в размер на близо 838 млн. евро за ОП “Транспорт“; на близо 471 млн. 
евро за ОП “Околна среда“; по ОП “Регионално развитие“ - 681 млн. евро; по ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ - близо 520 млн. евро; по ОП 
“Развитие на човешките ресурси“ - близо 543 млн. евро; по ОП “Административен капацитет“ - 
81 млн. евро; по ОП “Техническа помощ“ - 25,5 млн. евро; по ОП “Развитие на селските райони“ 
- 398 млн. евро, и по ОП “Рибарство“ - 13 млн. евро.  
По програмите за трансгранично сътрудничество следва да бъдат сертифицирани 4,8 млн. евро 
за “България - Сърбия“, 4,1 млн. евро за “България -Турция“, и 2,7 млн. евро за “България - 
Македония“.  
Златанова каза, че към момента няма загубени средства по оперативните програми с 
финансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд. Тя обясни обаче, че в края на 
годината се събирали два периода, в които, ако целта за 2013 г. за разплащания не бъдела 
постигната, щяло да настъпи автоматично освобождаване на средства. Златанова даде данни и 
за програмите, по които имало загуби в размер на 97 млн. евро към момента. Досега били 
загубени близо 90 млн. евро по програмата за развитие на селските райони, от които близо 39 
млн. евро от бюджета за 2009 г. и 51 млн. евро от бюджета за 2010 година. Загуби имало и по 
ОП “Рибарство“ - малко над 4 млн. евро, както и по програмите за трансгранично 
сътрудничество - външни граници - размерът на освободените средства за 2012 г. за “България 
- Сърбия“ е 1,4 млн. евро, за “България - Турция“ - 1,4 млн. евро, и за “България - Македония“ - 
половин милион евро.  
DarikNews  

http://novini.dir.bg/news.php?id=14168111
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.vsekiden.com  
Връзка: http://vsekiden.com/135964  
Брой думи: 244  
 
 
Резюме: България може да загуби 237 млн. евро от парите, предвидени за страната пи 
оперативните програми на ЕС. Това стана ясно от отчета на вицепремиера Зинаида Златанова, 
която освен правосъден министър, отговаря и за еврофондовете.  
 
Заглавие: Губим 237 млн. евро от фондовете на ЕС  
Подзаглавие: Парите са за програмния период 2007-2013 година  
Автор:  
Текст: България може да загуби 237 млн. евро от парите, предвидени за страната пи 
оперативните програми на ЕС. Това стана ясно от отчета на вицепремиера Зинаида Златанова, 
която освен правосъден министър, отговаря и за еврофондовете.  
Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май обаче са изпълнени едва 21% от 
тази цел. Това обясни Златанова на питане на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо 
Михалевски относно риска България да загуби средства от Европейските фондове за 
настоящия програмен период 2007 - 2013 г. Чакъров алармира, че съществува риск да се 
загубят близо 600 млн. лв. от еврофондовете.  
В хода на изпълнението на оперативните програма през май 2013 г. управляващите органи 
установиха прогнозна сума, която може да бъде автоматично върната на ЕС към края на 2013 г. 
в размер на 272 млн. евро. Към 6 юни прогнозната загуба беше намалена на 237 млн. евро. 
Риск от загуба няма само по Оперативна програма „Транспорт".  
Възможни загуби по отделните оперативни програми са както следва: по ОПОС - 30 млн. евро, 
по „Регионално развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по „Конкурентоспособност" - 50 млн. 
евро, по „Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро, по „Административен капацитет" - 5 
млн. евро, по „Техническа помощ" - 8.7 млн. евро. Само по „Развитие на селските райони" 
очакваната загуба е около 100 млн. евро. До момента по оперативните програми са загубени 97 
млн. евро.  
Автор: Vsekiden.com  
 

http://vsekiden.com/135964
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_1115414429  
Брой думи: 338  
 
 
Резюме: Загубите от последния програмен период (2007-2013 година) по оперативните 
програми са в размер на 97 милиона евро, стана ясно от отговора на вицепремиера и министър 
на правосъдието Зинаида Златанова по време на парламентарния отговор, предаде news.bg.  
 
Заглавие: Досега сме загубили 100 млн. евро от еврофондовете, окончателната сметка 
предстои  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Загубите от последния програмен период (2007-2013 година) по оперативните програми 
са в размер на 97 милиона евро, стана ясно от отговора на вицепремиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова по време на парламентарния отговор, предаде news.bg.  
Тя беше попитана от депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски за риска страната ни да 
загуби средства от европейските фондове.  
При питането си депутатът от ДПС упрекна бившите управляващи от ГЕРБ в изключително 
слабо и некомпетентно управление на еврофондовете и посочи, че съществува реален риск 
България да изгуби близо 600 млн. лв. от европейските програми и да доплаща на 
бенефициентите за сметка на държавния бюджет.  
Златанова уточни, че средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по 
всяка една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% 
от тази цел, което тя определи за недостатъчно.  
Прогнозна сума, която потенциално може да подлежи на автоматично освобождаване към края 
на 2013 година, е в размер на 237 милиона евро, съобщи още вицепремиерът, уточнявайки, че 
става въпрос за числа, които могат да бъдат както по-големи, така и по-малки в края на 
годината.  
От отговора на Златанова стана още ясно, че загуби няма само по ОП „Транспорт".  
Очакваните загуби по другите програми са:  
ОП „Околна среда" 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие" очаквана загуба между 73 и 123 
млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по ОП „Развитие на човешките 
ресурси" - 70 млн. евро, по ОП „Административен капацитет" - 5 млн. евро, по „Техническа 
помощ" - 8.7 млн. евро.  
По ОП „Развитие на селските райони" очакваната загуба е около 100 млн. евро.  
Златанова подчерта, че са предприети няколко мерки, които да намалят риска от загуба на 
евросредства. Сред тях е увеличаването на размера на авансовото финансиране преди 
окончателното плащане, както и други по конкретните програми.  
„Трябва да се излезе от това русло на бавно изпълнение на програмите. За да се случи това, са 
необходими усилията на всички институции, тези средства са предназначени да помагат на 
икономиката", заяви в заключения вицепремиерът.  
Автор: Money.bg  
 

http://money.ibox.bg/news/id_1115414429
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.infostock.bg  
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45022  
Брой думи: 478  
 
 
Резюме: Около 100 млн. евро е очакваната загуба от еврофондовете, но има опасност и други 
240 млн. евро да бъдат загубени, предупреди от парламентарната трибуна вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова (на снимката) в отговор на въпрос на 
депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски. Те отправиха питане относно риска 
България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 
2013 г.  
 
Заглавие: 340 млн. евро може да загубим от евросубсидиите тази година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 100 млн. евро е очакваната загуба от еврофондовете, но има опасност и други 
240 млн. евро да бъдат загубени, предупреди от парламентарната трибуна вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова (на снимката) в отговор на въпрос на 
депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски. Те отправиха питане относно риска 
България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 
2013 г.  
Според Златанова средствата, които трябва да бъдат съфинансиране до края на 2013 г. по 
всяка една от деветте оперативни програми, са 1 038 000 000 евро. „Към 31 май са изпълнени 
на 21% от тази цел", подчерта вицепремиерът.  
В отговор на питането на Джевдет Чакъров, че има риск да се загубят близо 600 млн. лв. от 
европейските фондове, Златанова каза, че по прогнозни данни към 6 юни загубата може да е 
237 милиона. Сумата била намалена, тъй като началото на май сумата е била 272 млн. лева.  
Оказва се, риск от загуба няма само по оперативна програма „Транспорт". Справката на 
Министерство на финансите показва, че възможните загуби по отделните оперативни програми 
са както следва:  
- по ОП „Околна среда" - 30 млн. евро, където евросубсидиите се усвояват най-слабо - само 
21.09%, а са договорени 152.81% или общо 2 751 773 963 евро;  
- по ОП „Регионално развитие" - загуби между 73 и 123 млн. евро, но са усвоени 41.29%, като са 
договорени 91.00% или общо 1 457 123 212 евро;  
- по ОП „Конкурентоспособност" - загуби около 50 млн. евро, но по тази програма усвояването 
е най-голямо - 46.19%, а са договорени 84.02% или 976 470 590 евро;  
- по ОП „Развитие на човешките ресурси" - загуби около 70 млн. евро, а са усвоени 40.08%, като 
са договорени 89.08% или 1 081 360 907 евро;  
- по ОП „Административен капацитет" - очакваните загуби са 5 млн. евро, а са усвоени 44.69%, 
като са договорени 78.22% или 141 408 480 евро;  
- по ОП „Техническа помощ" - загубите са 8.7 млн. Евро, а са усвоени 37.96%, но са договорени 
94.95% или 53 947 464 евро.  
В тази справка не са включени земеделските и рибарските фондове (Програмата за развитие 
на селските райони и ОП „Развитие на сектор „Рибарство") при които са усвоени 46.25%, а са 
договорени 76.25% или общо 2 540 896 136 евро.  
Равносметката до момента по тези две програми е най-печална - загубите до момента по двете 
се равняват на 97 млн. евро, от които по Програмата за развитие на селските райони са 90 млн. 
евро - 39 млн. евро през 2009 г. и 50 млн. - през 2010 г. По рибарската програми загубите са по-
малки - само 4 млн. евро.  
Ако България не успее да усвои определения бюджет за програмния период 2007 - 2013 г. за 
следващия период може да получи по-малка сума. Още повече, че бюджетът на ЕС за 2014 - 
2020 г. е свит и корекции ще има през целия седемгодишен период.  
 

http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45022
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672217  
Брой думи: 260  
 
 
Резюме: Велико Търново. В предаването „Добър ден, Велико Търново” на Радио „Фокус” ще 
чуете какви събития предстоят днес във Велико Търново, както и актуална пътна обстановка.  
Информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ще се 
проведе във Велико Търново.  
 
Заглавие: Акценти в предаването „Добър ден, Велико Търново” на радио „Фокус”  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. В предаването „Добър ден, Велико Търново” на Радио „Фокус” ще чуете 
какви събития предстоят днес във Велико Търново, както и актуална пътна обстановка.  
Информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
ще се проведе във Велико Търново. Кои са допустими кандидати и дейности по процедурата, 
как да се подготви проектно предложение, какви са спецификите при кандидатстване и 
изпълнението на вече одобрен проект – отговорите на тези въпроси ще научите в предаването.  
Регионалната здравна инспекция – Велико Търново ще тегли жребия за пролетния етап на 
кампанията “Движи се и победи”. Общо 188 души взеха участие в третият етап на пролетната 
кампания, който се проведе на 8 юни по пътеките до парк Ксилифор край Велико Търново. 
Очаквайте подробности.  
На 14 юни се отбелязва Световният ден на кръводарителите. колко са кръводарителите през 
първите пет месеца на тази година в област Велико Търново и какво трябва да знаем за 
кръводаряването, ще научите от д-р Мариана Витанова, началник на отделението по 
трансфузионна хематология при МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов”.  
Тема на деня с открита линия за слушатели: Дарявали ли сте поне веднъж в живота си кръв и 
бихте ли станали кръводарител при нужда? Ако искате да се включите в предаването с 
коментар по темата, може да го направите на телефон 062/600 812.  
Бъдете с предаването ''Добър ден, Велико Търново'' от 10.00 до 18.00 часа на честота 102.4 
MHz за Велико Търново и 100.0 MHz за Свищов. Слушайте ни и в интернет на адрес www.focus-
radio.net. Водещи на предаването днес са Надежда Кръстева и Цветелина Иларионова.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672217
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672174  
Брой думи: 157  
 
 
Резюме: Велико Търново. Информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации 
в предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” ще се проведе във Велико Търново, информират от Областния 
информационен център.  
 
Заглавие: Представят новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ във 
Велико Търново  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. Информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации в 
предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” ще се проведе във Велико Търново, информират от Областния 
информационен център. Събитието ще се започне от 9.30 часа. Експерти от Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) ще разяснят кои са допустими кандидати и дейности по процедурата, как 
да се подготви проектно предложение, спецификите при кандидатстване и изпълнението на 
вече одобрен проект.  
Основната цел на процедурата „Внедряване на иновации в предприятията” е да се повиши 
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. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки, средни 
или големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 88 012 350 лева. Крайният срок за 
подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672174
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672172  
Брой думи: 142  
 
 
Резюме: Велико Търново. От 9.30 часа в зала „Царевец” на хотел „Премиер” ще се проведе 
информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.  
 
Заглавие: Предстоящи събития във Велико Търново на 14 юни  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Велико Търново. От 9.30 часа в зала „Царевец” на хотел „Премиер” ще се проведе 
информационен ден за новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията” по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.   
Велико Търново. От 10.00 часа пред факултет „Изобразителни изкуства” на ВТУ ще се проведе 
Информационна кампания по повод Световния ден на кръводарителя.  
Велико Търново. От 10.00 часа на паркинга на МЕТРО ще се проведе състезание по Мото 
стънт.  
Велико Търново. От 11.00 часа в Регионалната здравна инспекция ще се проведе теглене на 
жребия за пролетния етап на кампанията „Движи се и победи”.  
Велико Търново. От 19.00 часа в ДКС „Васил Левски” ще се проведе първото TRANSE 
EMOTION парти във Велико Търново.  
Арбанаси. От 11.00 часа в хотел „Рачев Резидент'' в село Арбанаси Министър на земеделието и 
храните е Димитър Греков ще се срещне с представители на Националната асоциация за 
семена.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672172
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.focus-radio.net  
Връзка: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672240  
Брой думи: 181  
 
 
Резюме: Велико Търново.Представиха новата процедура „Внедряване на иновации в 
предприятията“ във Велико Търново, предаде репортер на Радио ‘’Фокус’’ Велико Търново. 
Процедурата е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”.  
 
Заглавие: Представиха новата процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ 
във Велико Търново  
Подзаглавие:  
Автор: Инна БОЧЕВА  
Текст: Велико Търново.Представиха новата процедура „Внедряване на иновации в 
предприятията“ във Велико Търново, предаде репортер на Радио ‘’Фокус’’ Велико Търново. 
Процедурата е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”. Днешният ден е последният етап от информационната компания. 
Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към 
Министерството на икономиката и енергетиката разясниха кои са допустими кандидати и 
дейности по процедурата, как да се подготви проектно предложение, спецификите при 
кандидатстване и изпълнението на вече одобрен проект. ‘’ Заинтересованите предприятия имат 
възможност да зададат въпроси и разбира се да получат отговори”, обясни за Радио ‘’Фокус’’ 
Велико Търново Димитър Пътников, експерт в отдел „Планиране, наблюдение и оценка на 
оперативната програма” в управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”. Общите 
критерии за допустимост на кандидатите са да са микро, малки, средни или големи 
предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; да имат 
седалище в Република България; да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по 
проекти, а не да действат в качеството на посредник. Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ е 88 012 350 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 
10.07.2013 година.  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=672240
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.cross-bg.net  
Връзка: http://www.cross.bg/evro-razvitie-sredstva-1364029.html  
Брой думи: 234  
 
 
Резюме: /КРОСС/ До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички 
европрограми 1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви 
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС 
Джевдет Чакъров и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства. По 
думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
 
Заглавие: Зинаида Златанова: Усвоили сме едва 21% от европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: /КРОСС/ До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички 
европрограми 1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви 
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС 
Джевдет Чакъров и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства. По 
думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
"Става дума за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви 
вицепремиерът и добави, че яснота ще има в края на годината. По думите й по Оперативна 
програма "Околна среда" могат да се изгубят 30 млн. евро, по "Регионално развитие" - между 
73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, "Административен капацитет" - 
50 млн. евро, Програмата за развитие на селските райони - 100 млн. евро. Тя посочи, че 
проблеми няма единствено при програма "Транспорт".  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите. По думите й по "Околна среда" са сключени договори над бюджета на 
програмата, по "Регионално развитие" са прекратени или замразени договори, по 
"Конкурентоспособност" са оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са 
недоговорени средства към нова процедура - технологична модернизация на малки и средни 
предприятия, както и съкращаване на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца. Към 
момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и кохезионния 
фонд.  
 

http://www.cross.bg/evro-razvitie-sredstva-1364029.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.tax.bg  
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/10350  
Брой думи: 553  
 
 
Резюме: Очакваните загуби по ОП "Околна среда" били 30 млн. евро; по ОП "Регионално 
развитие" - между 73 и 123 млн. евро; по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика" 
- 50 млн. евро; по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро; по ОП "Административен 
капацитет" - 5 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 8,7 млн. евро; по ОП "Развитие на 
селските райони" - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
 
Заглавие: Риск от загуба на средства няма само по ОП „Транспорт"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Риск от загуба на средства няма само по оперативната програма "Транспорт", заяви при 
парламентарния контрол вицепремиерът Зинаида Златанова, цитирана от БТА.  
Очакваните загуби по ОП "Околна среда" били 30 млн. евро; по ОП "Регионално развитие" - 
между 73 и 123 млн. евро; по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика" - 50 
млн. евро; по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро; по ОП "Административен 
капацитет" - 5 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 8,7 млн. евро; по ОП "Развитие на 
селските райони" - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината.  
Златанова посочи, че при проверка през май на служебното правителство е установена 
прогнозна сума, която потенциално би могла да подлежи автоматично освобождаване към края 
на 2013 г., в размер на 272 млн. евро. Впоследствие, няколко седмици по-късно, управляващите 
органи били намалили прогнозната сума и към 6 юни тя била 237 милиона евро.  
Ако се наложи, ще се пристъпи към корекция на текущи проекти и схеми, които не реализират 
необходимия напредък в изпълнение на заложените цели, посочи Златанова. Тя добави, че са 
предприети мерки, които се очаква да имат ефект върху всички застрашени програми - 
увеличен е размерът на банковите плащания от 20 на 65 процента, а размерът на 
финансирането, което ще се предоставя преди окончателното плащане, до 95 процента от 
стойността на договора.  
Средствата, които следва да бъдат сертифицирани общо до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, възлизат на 1 038 000 000 евро., като към 31 май са изпълнени 21 
процента от тази цел, каза Златанова. По оперативните програми следва да бъдат 
сертифицирани разходи в размер на близо 838 млн. евро за ОП "Транспорт"; на близо 471 млн. 
евро за ОП "Околна среда"; по ОП "Регионално развитие" - 681 млн. евро; по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" - близо 520 млн. евро; по ОП 
"Развитие на човешките ресурси" - близо 543 млн. евро; по ОП "Административен капацитет" - 
81 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 25,5 млн. евро; по ОП "Развитие на селските райони" 
- 398 млн. евро, и по ОП "Рибарство" - 13 млн. евро.  
По програмите за трансгранично сътрудничество следва да бъдат сертифицирани 4,8 млн. евро 
за "България - Сърбия", 4,1 млн. евро за "България -Турция", и 2,7 млн. евро за "България - 
Македония".  
Златанова каза, че към момента няма загубени средства по оперативните програми с 
финансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд. Тя обясни обаче, че в края на 
годината се събирали два периода, в които, ако целта за 2013 г. за разплащания не бъдела 
постигната, щяло да настъпи автоматично освобождаване на средства. Златанова даде данни и 
за програмите, по които имало загуби в размер на 97 млн. евро към момента. Досега били 
загубени близо 90 млн. евро по програмата за развитие на селските райони, от които близо 39 
млн. евро от бюджета за 2009 г. и 51 млн. евро от бюджета за 2010 година. Загуби имало и по 
ОП "Рибарство" - малко над 4 млн. евро, както и по програмите за трансгранично 
сътрудничество - външни граници - размерът на освободените средства за 2012 г. за "България 
- Сърбия" е 1,4 млн. евро, за "България - Турция" - 1,4 млн. евро, и за "България - Македония" - 
половин милион евро.  
 

http://www.tax.bg/bg/news/view/10350
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.varna24.bg  
Връзка: http://news.varna24.bg/437705.html  
Брой думи: 123  
 
 
Резюме: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представи днес във Варна 
процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията". Експерти от Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" представиха допустимите кандидати, 
дейности и разходи, както и етапите и начина за оценяване и класиране на проектните 
предложения.  
 
Заглавие: Процедура "Внедряване на информация в предприятията" представиха във 
Варна  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представи днес във Варна 
процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията". Експерти от Главна 
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" представиха допустимите кандидати, 
дейности и разходи, както и етапите и начина за оценяване и класиране на проектните 
предложения.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. 
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 100 хил. лева, а 
максималният - 3 млн. лева. Продължителността на проектите е до 18 месеца.Процедурата за 
безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Последният информационен ден за представяне на процедурата BG161PO003-1.1.07 
"Внедряване на иновации в предприятията" ще се проведе утре, 14.06.2013 г., в град Велико 
Търново.  
Източник: News.Varna24.bg  
 

http://news.varna24.bg/437705.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.24chasa.bg  
Връзка: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2058264  
Брой думи: 224  
 
 
Резюме: Около 100 млн. евро е очакваната загуба по Оперативна програма „Развитие на 
селските райони", заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова,в 
отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска 
България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 
2013 г.  
"Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от тази цел", 
каза Златанова.  
 
Заглавие: Златанова: Очакваме 100 млн. евро загуба на евросредства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 100 млн. евро е очакваната загуба по Оперативна програма „Развитие на 
селските райони", заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова,в 
отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска 
България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 
2013 г.  
"Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от тази цел", 
каза Златанова.  
Чакъров заяви, че имало риск да се загубят близо 600 млн. лв. от европейските фондове.  
"В хода на изпълнението на оперативните програма управляващите органи през май 2013 г. 
установиха прогнозна сума, която може да бъде автоматично върната към края на 2013 г. в 
размер на 272 млн. евро. Към 6 юни прогнозната загуба беше намалена на 237 млн. евро. Риск 
от загуба няма само по Оперативна програма „Транспорт". Възможни загуби по отделните 
оперативни програми са както следва: по ОПОС - 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие" - 
между 73 и 123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по ОП „Развитие на 
човешките ресурси" - 70 млн. евро, по ОП „Административен капацитет" - 5 млн. евро, по 
„Техническа помощ" - 8.7 млн. евро. 97 млн. евро са загубени до момента по оперативните 
програми", посочи Златанова.  
24 часа онлайн  
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2058264
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2058311  
Брой думи: 221  
 
 
Резюме: Около 100 млн. евро е очакваната загуба по Оперативна програма „Развитие на 
селските райони", заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова,в 
отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска 
България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 
2013 г.  
"Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от тази цел", 
каза Златанова.  
 
Заглавие: Златанова: Очаква се 100 милиона евро загуба на евросредства  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Около 100 млн. евро е очакваната загуба по Оперативна програма „Развитие на 
селските райони", заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова,в 
отговор на въпрос на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска 
България да загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 
2013 г.  
"Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от тази цел", 
каза Златанова.  
Чакъров заяви, че имало риск да се загубят близо 600 млн. лв. от европейските фондове.  
"В хода на изпълнението на оперативните програма управляващите органи през май 2013 г. 
установиха прогнозна сума, която може да бъде автоматично върната към края на 2013 г. в 
размер на 272 млн. евро. Към 6 юни прогнозната загуба беше намалена на 237 млн. евро. Риск 
от загуба няма само по Оперативна програма „Транспорт". Възможни загуби по отделните 
оперативни програми са както следва: по ОПОС - 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие" - 
между 73 и 123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по ОП „Развитие на 
човешките ресурси" - 70 млн. евро, по ОП „Административен капацитет" - 5 млн. евро, по 
„Техническа помощ" - 8.7 млн. евро. 97 млн. евро са загубени до момента по оперативните 
програми", посочи Златанова.  
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2058311
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.novinar.net  
Връзка: http://novinar.net/news/zagubili-sme-97-miliona-evro-ot-fondovete_NDMxMjsxMDc=.html  
Брой думи: 162  
 
 
Резюме: Загубите на средства от оперативните програми са в размер на 97 милиона евро. 
Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в парламента 
днес. По думите й средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по 
всяка една от оперативните програми, са над 1 млрд. евро.  
 
Заглавие: Загубили сме 97 милиона евро от фондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Загубите на средства от оперативните програми са в размер на 97 милиона евро. Това 
заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в парламента днес. По 
думите й средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, са над 1 млрд. евро.  
За целия програмен период от 2007 до 2013 година са били усвоени едва 21% от средствата, 
което Златанова определи като недостатъчно. "Прогнозната сума, която потенциално може да 
подлежи на автоматично освобождаване към края на 2013 година, е в размер на 237 милиона 
евро", съобщи още вицепремиерът.  
Около 30 млн. евро се очаква да са загубите по оперативна програма „Околна среда", между 73 
и 123 млн. евро от оперативната програма „Регионално развитие" и 50 млн. евро по 
оперативната програма „Конкурентоспособност". Близо 70 млн. евро няма да бъдат 
усвоени по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси, 5 млн. евро по 
оперативна програма „Административен капацитет", както и 8.7 млн. евро по оперативна 
програма „Техническа помощ".  
 

http://novinar.net/news/zagubili-sme-97-miliona-evro-ot-fondovete_NDMxMjsxMDc=.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.news.data.bg  
Връзка: 
http://news.data.bg/2/bulgaria/481905/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-
%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-21-%d0%be%d1%82-
%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 
1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
 
Заглавие: Златанова: Усвоили сме едва 21% от европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 1,38 
млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
"Става дума за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви 
вицепремиерът и добави, че яснота ще има в края на годината.  
По думите й по Оперативна програма "Околна среда" могат да се изгубят 30 млн. евро, по 
"Регионално развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, 
"Административен капацитет" - 50 млн. евро, Програмата за развитие на селските райони – 100 
млн. евро.  
Тя посочи, че проблеми няма единствено при програма "Транспорт".  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите.  
По думите й по "Околна среда" са сключени договори над бюджета на програмата, по 
"Регионално развитие" са прекратени или замразени договори, по "Конкурентоспособност" са 
оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са недоговорени средства към нова 
процедура – технологична модернизация на малки и средни предприятия, както и съкращаване 
на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца.  
Към момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и Кохезионния 
фонд.  
 

http://news.data.bg/2/bulgaria/481905/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-21-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/481905/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-21-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/481905/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-21-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
http://news.data.bg/2/bulgaria/481905/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-21-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.bnews.bg  
Връзка: http://www.bnews.bg/article-79007  
Брой думи: 144  
 
 
Резюме: Към 6 юни прогнозната загуба на европейски средства към края на 2013 година е 237 
млн. евро.  
Това обяви правосъдният министър Златина Златанова по време на парламентарния контрол. 
Тя съобщи, че през май прогнозната загуба е била още по-голяма – 272 млн. лв., но е била 
намалена.  
 
Заглавие: Може да загубим 237 млн. евро от парите на Европа  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Към 6 юни прогнозната загуба на европейски средства към края на 2013 година е 237 
млн. евро.  
Това обяви правосъдният министър Златина Златанова по време на парламентарния контрол. 
Тя съобщи, че през май прогнозната загуба е била още по-голяма – 272 млн. лв., но е била 
намалена.  
Златанова обясни, че риск от загуба на европари няма единствено по Оперативна програма 
„Транспорт”.  
Най-много пари от Европа България може да загуби по оперативна програма "Селско 
стопанство" - 100 млн. евро.  
По Оперативна програма „Околна среда” България може да загуби 30 млн. евро, по ОП 
„Регионално развитие” – между 73 и 123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност” – 50 млн. 
евро.  
70 млн. евро са възможните загуби по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по 5 млн. евро по 
ОП „Административен капацитет”, 8,7 млн. лв. по „Техническа помощ”  
До момента сме загубили 97 млн. евро по оперативните програми.  
BNews.bg  
 

http://www.bnews.bg/article-79007
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.finance5.bg  
Връзка: http://www.finance5.bg/news/bulgarian/90960.html  
Брой думи: 226  
 
 
Резюме: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 
1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% тези средства. Това заяви 
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС 
Джевдет Чакъров и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
 
Заглавие: Усвоили сме едва една пета от европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 1,38 
млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% тези средства. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите ? страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни. "Става дума 
за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви вицепремиерът 
и добави, че яснота ще има в края на годината.  
По Оперативна програма "Околна среда" могат да бъдат изгубени 30 млн. евро, по "Регионално 
развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, 
"Административен капацитет" - 50 млн. евро, Програмата за развитие на селските райони – 100 
млн. евро.  
Проблеми няма единствено при програма "Транспорт", обясни Златанова.  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите. По "Околна среда" са сключени договори над бюджета на програмата, по 
"Регионално развитие" са прекратени или замразени договори, по "Конкурентоспособност" са 
оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са недоговорени средства към нова 
процедура – технологична модернизация на малки и средни предприятия, както и съкращаване 
на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца.  
Към момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и кохезионния 
фонд.  
 

http://www.finance5.bg/news/bulgarian/90960.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.topnovini.bg  
Връзка: http://topnovini.bg/node/54470  
Брой думи: 229  
 
 
Резюме: България вече е загубила около 100 млн. евро от еврофондовете, а потенциална 
опасност има за други около 240 млн. евро. Това съобщи по време на парламентарния контрол 
вицепремиерът с ресор еврофинансиране Зинаида Златанова.  
По данни към 6 юни потенциалните загуби са 237 млн. лв. - могат да бъдат по-малки или по-
големи, каза Златанова.  
 
Заглавие: България вече е загубила 100 млн. евро от еврофондовете, рискови са още 240 
млн  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България вече е загубила около 100 млн. евро от еврофондовете, а потенциална 
опасност има за други около 240 млн. евро. Това съобщи по време на парламентарния контрол 
вицепремиерът с ресор еврофинансиране Зинаида Златанова.  
По данни към 6 юни потенциалните загуби са 237 млн. лв. - могат да бъдат по-малки или по-
големи, каза Златанова.  
По думите й само по програма"Транспорт" няма риск от загуба. Очакваните загуби по програма 
"Околна среда" са 30 млн. евро, по "Регионално развитие" - 73 млн. евро1 по 
"Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро, по 
"Административен капацитет" - 5 млн. евро, по "Техническа помощ" - 8.7 млн. евро по 
Програмата за развитие на селските райони - 100 млн. евро.  
Министърът съобщи, че досега окончателно са загубени 97 млн. евро, от които по Програмата 
за развитие на селските райони са 90 млн. евро - 39 млн. евро през 2009 г. и 50 млн. - през 2010 
г. По-малки загуби има в програмата за рибарство - 4 млн. евро, и по трансграничните програми 
- по 1.4 млн. евро със Сърбия и Турция и 0.5 млн. евро - с Македония.  
Сред мерките, които се предприемат по различните програми Златанова изброи 
наддоговаряне, увеличаване на размера на авансовото плащане, замразяване или 
прекратяване на рисковите проекти, прехвърляне за следващия програмен период, 
съкращаване на срока за одобряване, увеличаване на бюджетите на процедури с повече 
качествени проекти.  
 

http://topnovini.bg/node/54470
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.inews.bg  
Връзка: http://www.inews.bg/България/Усвоили-сме-едва-21-от-
европарите_l.a_c.327_i.297253.html  
Брой думи: 223  
 
 
Резюме: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 
1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
 
Заглавие: Усвоили сме едва 21% от европарите  
Подзаглавие: Загубите може да са както по-големи, така и по-малки, каза Златанова  
Автор:  
Текст: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 1,38 
млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
"Става дума за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви 
вицепремиерът и добави, че яснота ще има в края на годината.  
По думите й по Оперативна програма "Околна среда" могат да се изгубят 30 млн. евро, по 
"Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, "Административен капацитет" - 50 млн. евро, 
Програмата за развитие на селските райони – 100 млн. евро.  
Тя посочи, че проблеми няма единствено при програма "Транспорт".  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите.  
По думите й по "Околна среда" са сключени договори над бюджета на програмата, по 
"Регионално развитие" са прекратени или замразени договори, по "Конкурентоспособност" са 
оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са недоговорени средства към нова 
процедура – технологична модернизация на малки и средни предприятия, както и съкращаване 
на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца.  
Към момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и кохезионния 
фонд.  
 

http://www.inews.bg/България/Усвоили-сме-едва-21-от-европарите_l.a_c.327_i.297253.html
http://www.inews.bg/България/Усвоили-сме-едва-21-от-европарите_l.a_c.327_i.297253.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.b2bnews.bg  
Връзка: http://www.b2bnews.bg/index.php/risk-ot-zaguba-na-sredstva-nqma-samo-po-op-transport-
825815.html  
Брой думи: 554 
 
 
Резюме: Риск от загуба на средства няма само по оперативната програма "Транспорт", заяви 
при парламентарния контрол вицепремиерът Зинаида Златанова, цитирана от БТА.  
 
Заглавие: Риск от загуба на средства няма само по ОП „Транспорт"  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Риск от загуба на средства няма само по оперативната програма "Транспорт", заяви при 
парламентарния контрол вицепремиерът Зинаида Златанова, цитирана от БТА. 
Очакваните загуби по ОП "Околна среда" били 30 млн. евро; по ОП "Регионално развитие" - 
между 73 и 123 млн. евро; по ОП "Конкурентоспособност на българската икономика" - 50 
млн. евро; по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро; по ОП "Административен 
капацитет" - 5 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 8,7 млн. евро; по ОП "Развитие на 
селските райони" - около 100 млн. евро. Тя уточни, че ставало дума за потенциални загуби и 
индикативни числа, които могли да бъдат както по-малки, така и по-големи към края на 
годината. 
Златанова посочи, че при проверка през май на служебното правителство е установена 
прогнозна сума, която потенциално би могла да подлежи автоматично освобождаване към края 
на 2013 г., в размер на 272 млн. евро. Впоследствие, няколко седмици по-късно, управляващите 
органи били намалили прогнозната сума и към 6 юни тя била 237 милиона евро. 
Ако се наложи, ще се пристъпи към корекция на текущи проекти и схеми, които не реализират 
необходимия напредък в изпълнение на заложените цели, посочи Златанова. Тя добави, че са 
предприети мерки, които се очаква да имат ефект върху всички застрашени програми - 
увеличен е размерът на банковите плащания от 20 на 65 процента, а размерът на 
финансирането, което ще се предоставя преди окончателното плащане, до 95 процента от 
стойността на договора. 
Средствата, които следва да бъдат сертифицирани общо до края на 2013 г. по всяка една от 
оперативните програми, възлизат на 1 038 000 000 евро., като към 31 май са изпълнени 21 
процента от тази цел, каза Златанова. По оперативните програми следва да бъдат 
сертифицирани разходи в размер на близо 838 млн. евро за ОП "Транспорт"; на близо 471 млн. 
евро за ОП "Околна среда"; по ОП "Регионално развитие" - 681 млн. евро; по ОП "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" - близо 520 млн. евро; по ОП 
"Развитие на човешките ресурси" - близо 543 млн. евро; по ОП "Административен капацитет" - 
81 млн. евро; по ОП "Техническа помощ" - 25,5 млн. евро; по ОП "Развитие на селските райони" 
- 398 млн. евро, и по ОП "Рибарство" - 13 млн. евро. 
По програмите за трансгранично сътрудничество следва да бъдат сертифицирани 4,8 млн. евро 
за "България - Сърбия", 4,1 млн. евро за "България -Турция", и 2,7 млн. евро за "България - 
Македония". 
Златанова каза, че към момента няма загубени средства по оперативните програми с 
финансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд. Тя обясни обаче, че в края на 
годината се събирали два периода, в които, ако целта за 2013 г. за разплащания не бъдела 
постигната, щяло да настъпи автоматично освобождаване на средства. Златанова даде данни и 
за програмите, по които имало загуби в размер на 97 млн. евро към момента. Досега били 
загубени близо 90 млн. евро по програмата за развитие на селските райони, от които близо 39 
млн. евро от бюджета за 2009 г. и 51 млн. евро от бюджета за 2010 година. Загуби имало и по 
ОП "Рибарство" - малко над 4 млн. евро, както и по програмите за трансгранично 
сътрудничество - външни граници - размерът на освободените средства за 2012 г. за "България 
- Сърбия" е 1,4 млн евро, за "България - Турция" - 1,4 млн. евро, и за "България - Македония" - 
половин милион евро. 
 

http://www.b2bnews.bg/index.php/risk-ot-zaguba-na-sredstva-nqma-samo-po-op-transport-825815.html
http://www.b2bnews.bg/index.php/risk-ot-zaguba-na-sredstva-nqma-samo-po-op-transport-825815.html
http://bta.bg/
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/141997-златанова-усвоили-сме-едва-21-от-европарите.html  
Брой думи: 233  
 
 
Резюме: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 
1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
 
Заглавие: Златанова: Усвоили сме едва 21% от европарите  
Подзаглавие: По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни  
Автор: Калина Георгиева  
Текст: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 1,38 
млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта. Това заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства.  
По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
"Става дума за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви 
вицепремиерът и добави, че яснота ще има в края на годината.  
По думите й по Оперативна програма "Околна среда" могат да се изгубят 30 млн. евро, по 
"Регионално развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, 
"Административен капацитет" - 50 млн. евро, Програмата за развитие на селските райони – 100 
млн. евро.  
Тя посочи, че проблеми няма единствено при програма "Транспорт".  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите.  
По думите й по "Околна среда" са сключени договори над бюджета на програмата, по 
"Регионално развитие" са прекратени или замразени договори, по "Конкурентоспособност" са 
оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са недоговорени средства към нова 
процедура – технологична модернизация на малки и средни предприятия, както и съкращаване 
на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца.  
Към момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и кохезионния 
фонд.  
 

http://www.novini.bg/news/141997-златанова-усвоили-сме-едва-21-от-европарите.html
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.fakti.bg  
Връзка: http://fakti.bg/biznes/69184-zinaida-zlatanova-ochakvame-100-mln-evro-zaguba-na-
evrosredstva  
Брой думи: 171  
 
 
Резюме: Това каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златонова в отговор 
на питане на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска България да 
загуби средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 2013 г.  
 
Заглавие: Зинаида Златанова: Очакваме 100 млн. евро загуба на евросредства  
Подзаглавие: По ОП „Развитие на селските райони” очакваната загуба е около 100 млн. евро.  
Автор:  
Текст: Това каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златонова в отговор на 
питане на депутатите Джевдет Чакъров и Димчо Михалевски относно риска България да загуби 
средства от Европейските фондове за настоящия програмен период 2007 - 2013 г.  
Тя уточни, че към 6 юни прогнозната загуба беше намалена на 237 млн. евро. Риск от загуба 
няма само по Оперативна програма „Транспорт”. Възможни загуби по отделните оперативни 
програми са както следва: по ОПОС – 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие” – между 73 и 
123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност” – 50 млн. евро, по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” – 70 млн. евро, по ОП „Административен капацитет” – 5 млн. евро, по „Техническа 
помощ” – 8.7 млн. евро. По ОП „Развитие на селските райони” очакваната загуба е около 100 
млн. евро.  
Зинаида Златанова уточни, че средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 
2013 г. по всяка една от оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са 
изпълнени на 21% от тази цел, посочи Зинаида Златанова.  
България  
 

http://fakti.bg/biznes/69184-zinaida-zlatanova-ochakvame-100-mln-evro-zaguba-na-evrosredstva
http://fakti.bg/biznes/69184-zinaida-zlatanova-ochakvame-100-mln-evro-zaguba-na-evrosredstva
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.projectmedia.bg  
Връзка: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58223  
Брой думи: 236  
 
 
Резюме: До края на годината общо по всички европрограми трябва да бъдат сертифицирани 
1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнени едва 21% от целта. Това каза вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров 
и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства, предаде iNews.bg.  
 
Заглавие: Трябва да сертифицираме 1,38 млрд. евро по европрограмите  
Подзаглавие: Единствено по ОП "Транспорт" страната ни няма опасност да загуби пари  
Автор:  
Текст: До края на годината общо по всички европрограми трябва да бъдат сертифицирани 1,38 
млрд. евро. Към 31 май са изпълнени едва 21% от целта. Това каза вицепремиерът и министър 
на правосъдието Зинаида Златанова на питане на депутата от ДПС Джевдет Чакъров и на 
червения Димчо Михалевски относно усвояването на евросредства, предаде iNews.bg.  
По думите ? страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни. "Става дума 
за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви вицепремиерът 
и добави, че яснота ще има в края на годината.  
По думите по Оперативна програма "Околна среда" могат да се изгубят 30 млн. евро, по 
"Регионално развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, 
"Административен капацитет" - 50 млн. евро, Програмата за развитие на селските райони – 100 
млн. евро.  
Тя посочи, че проблеми няма единствено при програма "Транспорт".  
Министърът посочи, че са предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства 
по програмите.  
По думите на Златанова по "Околна среда" са сключени договори над бюджета на програмата, 
по "Регионално развитие" са прекратени или замразени договори, по "Конкурентоспособност" 
са оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са недоговорени средства към 
нова процедура – технологична модернизация на малки и средни предприятия, както и 
съкращаване на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца.  
Към момента няма загубени средства по проекти, финансирани по структурните и кохезионния 
фонд.  
 

http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=58223


 

 

58 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 6

/1
5

/2
0

1
3

 

Дата: 14.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-
%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175
412028971  
Брой думи: 172  
 
 
Резюме: от Областен Информационен Център Габрово (Бележки) на 14 юни 2013 г. в 13:36  
На 21 юни 2013 г. Областен информационен център - Габрово организира информационен ден 
на тема „Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика“.  
 
Заглавие: ОИЦ – ГАБРОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП 
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: от Областен Информационен Център Габрово (Бележки) на 14 юни 2013 г. в 13:36  
На 21 юни 2013 г. Областен информационен център - Габрово организира информационен ден 
на тема „Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Срещата ще се проведе от 11:00 часа 
в Ритуалната зала на Община Габрово. На нея са поканени да присъстват представители на 
бизнеса от общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.Лектор на семинара ще бъде 
Николай Тодоров - външен експерт оценител по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007 – 2013 година.По време на информационния ден ще бъдат 
представени промените в процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и ПМС 
69/11.03.2013 г. Ще бъде презентирана и процедурата „Внедряване на иновации в 
предприятията“, както и предстоящата за обявяване „Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия“. Ще има възможност за дискусия и отговори на въпроси по представените 
схеми.  
ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
 

https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
https://www.facebook.com/notes/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B8%D1%86-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/281175412028971
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/26920457987
7098  
Брой думи: 441  
 
 
Резюме: ОИЦ РАЗЯСНИХА ОСНОВНИ СТЪПКИ В ПОДГОТОВКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ПРОЕКТИ НА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА  
Със срещи в Дупница и Кюстендил приключи вторият за тази година цикъл от информационни 
събития, които екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил проведе в 
периода 23 май ÷ 13 юни 2013 г. в деветте общини на областта. Срещите бяха посветени на 
темата „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007-2013 г.”. На информационните събития присъстваха общо 
над 160 представители на местните администрации, училища, читалища, неправителствени 
организации и заинтересовани граждани.  
 
Заглавие: Областен информационен център Кюстендил  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 2 часа  
ОИЦ РАЗЯСНИХА ОСНОВНИ СТЪПКИ В ПОДГОТОВКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ 
НА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА  
Със срещи в Дупница и Кюстендил приключи вторият за тази година цикъл от информационни 
събития, които екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил проведе в 
периода 23 май ÷ 13 юни 2013 г. в деветте общини на областта. Срещите бяха посветени на 
темата „Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики през 
изтичащия програмен период 2007-2013 г.”. На информационните събития присъстваха общо 
над 160 представители на местните администрации, училища, читалища, неправителствени 
организации и заинтересовани граждани.  
На всяка от проведените срещи присъстващите получиха информация за основни стъпки към 
успешното разработване и управление на проекти по оперативните програми. Специално 
внимание бе отделено на основните и съпътстващи документи, свързани с подготовката и 
управлението на проекти, като Постановления на Министерския съвет, свързани с 
изпълнението на проекти, наръчници и ръководства, указания и методики и др.  
„Един от най-съществените моменти при разработването на проектни предложения е пълно и 
точно да описваме логическите елементи на проекта – цели, резултати, дейности и ресурси”, 
подчерта лекторът на срещите, като допълни, че е важно проектът да бъде съобразен с целите, 
приоритетите и формалните изисквания на съответната оперативна програма..  
Сред акцентите на информационните събития бе и разискването на най-често допускани 
грешки при подготовката и изпълнението на проекти, като бяха дадени практически препоръки 
за избягването им. Като една от най-често допусканите грешки бе посочено непълното 
окомплектоване на проектното предложение. Присъстващите бяха запознати и с успешно 
реализирани проекти, финансирани със средства от европейските фондове.  
Информация за актуални възможности за кандидатстване по оперативни програми също бе 
част от програмата на информационните събития. Експертите от ОИЦ – Кюстендил напомниха, 
че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” все още се приемат заявления по 
схемите "По-близо до работа" и „Отново на работа”.  
Присъстващите на срещите бяха информирани и за двете отворени за кандидатстване 
процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”: „Внедряване на иновации в предприятията" и „Енергийна 
ефективност и зелена икономика".  
Основната цел на схемата „Внедряване на иновации в предприятията” е да се повиши 
ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/269204579877098
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подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за 
успешна пазарна реализация.  
Експертите от ОИЦ – Кюстендил информираха, че процедура „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” основно цели да се предостави подкрепа на микро, малките и средните 
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, прилагане на технологии за 
намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на 
процесите в предприятията и енергийния мениджмънт.  
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BD-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872  
Брой думи: 292  
 
 
Резюме: Младежка трудова борса в Ловеч (8 снимки)  
На 14 юни 2013г. представители на Областния информационен център-Ловеч се включиха за 
пореден път в организираната от Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“, Младежка 
трудова борса. Управителят на ОИЦ-Ловеч, Нели Митева представи дейността и услугите на 
Центъра и запозна участниците с актуалните към момента процедури за безвъзмездна 
финансова помощ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013г и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.  
 
Заглавие: Областен информационен център Ловеч  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 3 часа  
Младежка трудова борса в Ловеч (8 снимки)  
На 14 юни 2013г. представители на Областния информационен център-Ловеч се включиха за 
пореден път в организираната от Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“, Младежка 
трудова борса. Управителят на ОИЦ-Ловеч, Нели Митева представи дейността и услугите на 
Центъра и запозна участниците с актуалните към момента процедури за безвъзмездна 
финансова помощ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013г и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Специално за 
присъстващите на срещата работодатели Нели Митева представи двете схеми по ОП 
„Конкурентоспособност“: „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и „Внедряване на 
иновации в предприятията“ и покани всички заинтересовани да посетят Центъра за повече 
подробности. Младите хора, дошли да получат съвети за своята бъдеща професионална 
ориентация управителят на ОИЦ-Ловеч запозна с възможността за стажуване в реалния сектор 
по проект „Ученически и студентски практики“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, в 
рамките на който могат да получат необходимите умения и знания в реална работна 
обстановка. Представени бяха и други европейски програми и инициативи за предприемчиви 
младежи. На срещата присъстваха много работодатели от Община Ловеч, които се 
представиха и заявиха свободни позиции в своите фирми. Експертите от Дирекция „Бюро по 
труда“ – Ловеч в качеството си на организатори на Младежката трудова борса информираха 
присъстващите, че по време на Борсата са обявени 25 свободните работни места и дадоха 
старт на личните контакти между предлагащите и търсещи работа участници. Силен интерес 
предизвика присъствието на екипа от Областния информационен център- Ловеч на събитието. 
Веднага след обявяването на времето за личните контакти, група участници се спря на щанда 
на Центъра и потърси възможности за реализация и развитие по различни европейски 
програми и инициативи. Служителите на Центъра представиха изчерпателна информация за 
актуалните в момента възможности и поканиха заинтересовани да посетят офиса на място.  
 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/253751114729872
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Дата: 14.06.2013  
Източник: www.spekulanti.com  
Връзка: http://www.spekulanti.com/novini-bulgariia/32440-
bulgariia_e_zagubila_blizo_100_mln__evro_ot_evrofondovete_risk_ima_za_oshte_240_mln  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: България вече е загубила около 100 млн. евро от еврофондовете, а потенциална 
опасност има за други около 240 млн. евро. Това съобщи по време на парламентарния контрол 
вицепремиерът с ресор еврофинансиране Зинаида Златанова, цитира я Дневник.бг.  
 
Заглавие: България е загубила близо 100 млн. евро от еврофондовете, риск има за още 
240 млн.  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: България вече е загубила около 100 млн. евро от еврофондовете, а потенциална 
опасност има за други около 240 млн. евро. Това съобщи по време на парламентарния контрол 
вицепремиерът с ресор еврофинансиране Зинаида Златанова, цитира я Дневник.бг.  
По данни към 6 юни потенциалните загуби са 237 млн. лв. - могат да бъдат по-малки или по-
големи, каза Златанова.  
По думите й само по програма "Транспорт" няма риск от загуба. Очакваните загуби по програма 
"Околна среда" са 30 млн. евро, по "Регионално развитие" - 73 млн. евро по 
"Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по "Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро, по 
"Административен капацитет" - 5 млн. евро, по "Техническа помощ" - 8.7 млн. евро по 
Програмата за развитие на селските райони - 100 млн. евро.  
Министърът съобщи, че досега окончателно са загубени 97 млн. евро, от които по Програмата 
за развитие на селските райони са 90 млн. евро - 39 млн. евро през 2009 г. и 50 млн. - през 2010 
г. По-малки загуби има в програмата за рибарство - 4 млн. евро, и по трансграничните програми 
- по 1.4 млн. евро със Сърбия и Турция и 0.5 млн. евро - с Македония.  
Сред мерките, които се предприемат по различните програми Златанова изброи 
наддоговаряне, увеличаване на размера на авансовото плащане, замразяване или 
прекратяване на рисковите проекти, прехвърляне за следващия програмен период, 
съкращаване на срока за одобряване, увеличаване на бюджетите на процедури с повече 
качествени проекти.  
 

http://www.spekulanti.com/novini-bulgariia/32440-bulgariia_e_zagubila_blizo_100_mln__evro_ot_evrofondovete_risk_ima_za_oshte_240_mln
http://www.spekulanti.com/novini-bulgariia/32440-bulgariia_e_zagubila_blizo_100_mln__evro_ot_evrofondovete_risk_ima_za_oshte_240_mln
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Резюме: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 
1,38 млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта.  
 
Заглавие: Златанова: Усвоили сме едва 21 % от европарите  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: До края на годината трябва да бъдат сертифицирани общо по всички европрограми 1,38 
млрд. евро. Към 31 май са изпълнение едва 21% от целта.  
Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова на питане на 
депутата от ДПС Джевдет Чакъров и на червения Димчо Михалевски относно усвояването на 
евросредства. По думите й страната ни може да загуби 237 млн. евро, преизчислено към 6 юни.  
"Става дума за потенциални загуби. Те може да са както по-малки, така и по-големи", заяви 
вицепремиерът и добави, че яснота ще има в края на годината. По думите й по Оперативна 
програма "Околна среда" могат да се изгубят 30 млн. евро, по "Регионално развитие" - между 
73 и 123 млн. евро, по "Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, "Административен капацитет" - 
50 млн. евро, Програмата за развитие на селските райони – 100 млн. евро.  
Тя посочи, че проблеми няма единствено при програма "Транспорт". Министърът посочи, че са 
предприети мерки по всички програми, за да не се изгубят средства по програмите. По думите й 
по "Околна среда" са сключени договори над бюджета на програмата, по "Регионално 
развитие" са прекратени или замразени договори, по "Конкурентоспособност" са 
оптимизирани условията за кандидатстване, прехвърлени са недоговорени средства към нова 
процедура – технологична модернизация на малки и средни предприятия, както и съкращаване 
на срока за оценка на проекти от 3 на 2 месеца. Към момента няма загубени средства по 
проекти, финансирани по структурните и кохезионния фонд.  
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