ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Медиен мониторинг
17 юни 2013

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Медиен мониторинг
17 юни 2013
Съдържание
Медиен мониторинг – обобщение .........................................................................................................3
Телевизии и радиостанции ....................................................................................................................4
Няма намерена информация. ............................................................................................................4
Национални печатни медии ...................................................................................................................5
Източник: в. Сега .................................................................................................................................5
Заглавие: Бизнесът прати на поправителен новата програма "Конкурентоспособност" .............5
Източник: в. Сега .................................................................................................................................6
Заглавие: Средният заем по "Джереми" е 120 000 лева.................................................................6
Източник: в. Строителство Градът ....................................................................................................7
Заглавие: "Софарма" отвори нов завод за твърди лекарствени форми .......................................7
Източник: в. Труд ................................................................................................................................8
Заглавие: Бедни и неспособни в ЕС .................................................................................................8
Регионални печатни медии ................................................................................................................. 10
Няма намерена информация. ......................................................................................................... 10
Периодични печатни издания ............................................................................................................. 11
Няма намерена информация. ......................................................................................................... 11

Медиен мониторинг | 6/17/2013

Интернет издания и блогове ............................................................................................................... 12
Няма намерена информация. ......................................................................................................... 12

2

Медиен мониторинг – обобщение
17.6.2013 г. г.
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
Дата: 17.06.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 390

Заглавие: Бизнесът прати на поправителен новата програма "Конкурентоспособност"
Подзаглавие: Държавата насочва европарите за строителство на лъскави сгради и за заеми,
вместо за пряко подпомагане на фирмите
Автор: Румяна Гочева
Текст: Едва представена, новата европрограма "Иновации и конкурентоспособност" за
периода 2014-2020 г. получи унищожителни критики от страна на бизнеса. Чиновниците явно не
са се поучили от досегашните грешки в усвояването на парите и акцентират на добре познати
"приоритети", които така и не заработиха през изтичащия програмен период. Като приоритетни
за финансиране са посочени дейности като създаване на клъстери, нов хайтек парк и
доразвиване на проекта "София Тех".
Основните насоки на новата програма вече бяха пуснати за обществено обсъждане. Още в
началото на обсъждането от Асоциацията на индустриалния капитал директно заявиха, че
концепцията за новата програма "Иновации и конкурентоспособност" трябва да бъде
бракувана и написана наново. АИКБ критикува, че се залага на строеж на сгради, вместо на
директно подпомагане на фирмите. Според зам.-шефа на асоциацията Румен Радев парите ще
се дават за"тухли, мащабни консултантски услуги и финансови инструменти". "Най-успешните
проекти бяха в технологична модернизация - там трябва да се наблегне, а не върху
консултантските услуги", коментира наскоро Радев пред Bulgaria on air. Факт е, че мярката за
закупуване на нова техника се радваше на огромен интерес и бюджетът по нея дори бе
наддоговорен.
Ще има и инициативи, подобни на сегашната "Джереми". Предвижда се те да отпускат заеми на
фирмите, вместо да им дават безвъзмездни средства. Както досега средства ще има и за
иновации, но ще се прилага ваучерна система. С ваучерите фирмите ще си "поръчват" и
плащат нововъведения. Отделно перо ще насърчава зелената и енергийно ефективната
икономика.
Според бизнеса програмата за периода 2014-2020 г. е зле разработена и не отчита пропуските
и грешките по досегашната ОП "Конкурентоспособност". В писмо до ресорния министър
Драгомир Стойнев Асоциацията на консултантите по европрограми посочва, че трябва да се
избегне рискът от насочване на средства в сектори, които не са в състояние да усвояват парите
или не водят до забележим и устойчив икономически растеж. Бизнесът напомня, че
процедурата за подкрепа на клъстерите бе отворена през 2010 г. и за 2.5 г. към нея нямаше
особен интерес. Подадени бяха 43 проекта, от които само 20 получиха одобрение. 12 още са в
процес на оценка, а 11 са отхвърлени.
***
СРАВНЕНИЕ
Консултантите не харесват и идеята за инвестиции в още технопаркове. Те посочват, че далеч
по-развити държави като Португалия имат само по един технологичен парк, а други като Полша
изобщо нямат. Предложението е първо да се види как ще заработи София Тех парк, преди да
се стартират други проекти.
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Резюме: Едва представена, новата европрограма "Иновации и конкурентоспособност" за
периода 2014-2020 г. получи унищожителни критики от страна на бизнеса. Чиновниците явно не
са се поучили от досегашните грешки в усвояването на парите и акцентират на добре познати
"приоритети", които така и не заработиха през изтичащия програмен период. Като приоритетни
за финансиране са посочени дейности като създаване на клъстери, нов хайтек парк и
доразвиване на проекта "София Тех".
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Дата: 17.06.2013
Източник: в. Сега
Страница: 6
Брой думи: 235
Резюме: Всеки втори заем е отпуснат на микрофирми, над 30% са подпомогнатите малки
предприятия, а около 10 на сто от кандидатите са били средно големи. Това показва доклад за
инструмента "Джереми", разгледан на последното заседание на Комитета по наблюдение на
програма "Конкурентоспособност". С парите по него са финансирани 3300 предприятия.
Отпуснати са около 220 млн. евро под формата на кредити и дялов капитал, показва справката.
Половината от заемите са изтеглени с цел инвестиции, а друга част от тях - за оборотни нужди.
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Заглавие: Средният заем по "Джереми" е 120 000 лева
Подзаглавие:
Автор: Румяна Гочева
Текст: Всеки втори заем е отпуснат на микрофирми, над 30% са подпомогнатите малки
предприятия, а около 10 на сто от кандидатите са били средно големи. Това показва доклад за
инструмента "Джереми", разгледан на последното заседание на Комитета по наблюдение на
програма "Конкурентоспособност". С парите по него са финансирани 3300 предприятия.
Отпуснати са около 220 млн. евро под формата на кредити и дялов капитал, показва справката.
Половината от заемите са изтеглени с цел инвестиции, а друга част от тях - за оборотни нужди.
През последната половин година благодарение на Гаранционния фонд към инициативата
"Джереми" са отпускани по около 250 заема месечно. Към края на май усвоените пари по него
са 185 млн. евро - над 61% от бюджета на фонда, като средната стойност на един заем е около
120 хил. лева.
Според изследване на Агенцията за малкия бизнес кредитирането е много по-лесно за постарите предприятия в сравнение с новите. Това личи ясно от последния анализ на Агенцията
за малките фирми. Само 27 на сто от фирмите, създадени след 2010 г., са ползвали банков
кредит. Според експертите на Никола Стоянов всяка пета фирма има проблеми с
финансирането, а около 23% от компаниите се оплакват от липса на свежи пари.
В инструмента "Джереми" първоначално бяха налети 400 млн. лева. Те трябваше да стигат до
бизнеса чрез 5 фонда, които да помагат чрез евтини кредити, рисково финансиране и т.н.
Първият бе Гаранционният фонд, чрез който 5 банки отпускат нисколихвени заеми.
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Дата: 17.06.2013
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 4
Брой думи: 156
Резюме: Модерен завод за производството на всякакъв вид твърди лекарствени форми беше
открит на 13 юни в столицата. Инвестицията на "Софарма" възлиза на 75 млн. лв. Проектът е
спечелил субсидия от 4 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност", които са били използвани за
закупуване на част от високотехнологичното оборудване на цеха. Комплексът се състои от 2
корпуса.
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Заглавие: "Софарма" отвори нов завод за твърди лекарствени форми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Модерен завод за производството на всякакъв вид твърди лекарствени форми беше
открит на 13 юни в столицата. Инвестицията на "Софарма" възлиза на 75 млн. лв. Проектът е
спечелил субсидия от 4 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност", които са били използвани за
закупуване на част от високотехнологичното оборудване на цеха. Комплексът се състои от 2
корпуса. В единия се помещава производственият цех, който в основната си част е на два
етажа. Първият етаж е предназначен за производство, а второто ниво е изцяло с техническо
оборудване, чрез което се обслужва лежащото под него производство. Складовата част е
едноетажна, там почти няма да има нужда от човешка намеса, тъй като всичко е
автоматизирано. Заводът е с 26 000 кв.м РЗП, върху които са изградени административнолабораторният комплекс, складовите площи и производственият комплекс. Изградени са 18 000
кв.м въздухопроводи, а фотоволтаичните системи, разположени на покривите, ще осигуряват
най-малко 30% от необходимата на завода енергия. В модерния комплекс ще работят 420
души.

7

Дата: 17.06.2013
Източник: в. Труд
Страница: 22,23
Брой думи: 1150

Заглавие: Бедни и неспособни в ЕС
Подзаглавие:
Автор: Брюксел, Веселин ЖЕЛЕВ Кореспондент на "Труд"
Текст: Консервативният британски премиер Дейвид Камврън не обича да дава пари на Европа.
Защото избирателите му, ухапани от кризата, ги боли за всяно пени, ноето Брюксел им взема,
за да го даде на българи и румънци.
През февруари г-н Камерън отбеляза победа. Той изнуди 26 държавни и правителствени
ръководители да отрежат бюджета на ЕС през идните 7 години. Това е т.нар. Многогодишна
финансова рамка (МФР) 2014-2020 г.
За първи път в историята на обединена Европа правителствата и се съгласиха да намалят
МФР в сравнение със сегашната - 2007-2013 г.
Ангажиментите" - т.е. таванът на приходите в МФР (75 на сто от вноски на държави членки)
слязоха до960млрд.евро, а "плащанията" (т.е. реалните разходи) бяха свити до 908 млрд. евро
- и двете с по 34 млрд. евро под сегашната рамка. Сега държавите, представени в Съвета на
ЕС, преговарят по МФР с Европейския парламент, който има еднаква с тях власт по нея.
Съюзници на г-н Камерън в тази битка бяха лидерите на държавите нетни донорки (т.е. които
повече дават, отколкото вземат от бюджета на ЕС). Това са например Германия, франция,
Австрия, скандинавските страни.
Не се знае дали са подозирали, че в най-бедния югоизточен ъгъл на Европа имат съюзник местната администрация. Тя не знае как да вземе парите за страната си от европейския
бюджет и съгласно правилата. И след като изтече срокът за ползването им, те се връщат в
националните -т.е. в държавите донорки.
Пример за това е България.
България рискува да изгуби до края на тази година 514 млн. евро (над 1 млрд. лв.) от бюджета
на ЕС главно заради слабости на общинската администрация.
Това личи от данни от началото на юни, които "Труд" получи от Европейската комисия в
четвъртък.
Сумата се приближава към горната граница на загубите (630 млн. евро), за които комисар
Кристалина Георгиева предупреди в интервю за "Труд" миналия вторник.
В условията на бюджетни ограничения и икономическа криза еврофондовете са основен
източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и създаване на работни места у нас. Найслабо е усвояването им именно по програмата, която би могла да помогне за намаляване на
12,6-процентната безработица -"Конкурентоспособност".
"Приложението (на програмите - б.а.) е още слабо и неуравновесено: Нетното усвояване за
последните шест и половина години е 32 на сто", коментира източник в Брюксел, пожелал
анонимност. "Рискът от от отписване (загуби - б.а.) в края на 2013 г. е доста висок: Всички
програми са заплашени от загуба на фондове с изключение на "Транспорт".
По думите му проблемите с приложението са свързани главно с капацитета на общините.
Рискови звена
Ролята на националната и местната администрация в усвояването на еврофондовете е
ключова.
Най-опростено представен, механизмът е следният: Подпомаганата държава обявява, че
набира проекти за финансиране по европрограмите, избира най-добрите от тях, провежда
търгове за изпълнители, сключва договори, следи изпълнението и прави ревизия на разходите,
които първоначално се плащат с нейни средства.
След това представя фактурите на комисията, чиито служби проверяват и одобряват разходите
и ги възстановяват от бюджета на ЕС.
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Резюме: Консервативният британски премиер Дейвид Камврън не обича да дава пари на
Европа. Защото избирателите му, ухапани от кризата, ги боли за всяно пени, ноето Брюксел им
взема, за да го даде на българи и румънци.
През февруари г-н Камерън отбеляза победа. Той изнуди 26 държавни и правителствени
ръководители да отрежат бюджета на ЕС през идните 7 години. Това е т.нар. Многогодишна
финансова рамка (МФР) 2014-2020 г.
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Рискът от загуба на фондове може да дойде от всички звена във веригата например липса на
интерес към програмите или на годни проекти, нередности в търговете, изпълнението и
харченето на парите.
Ситуацията до момента показва, че колкото е бедна България, толкова е и неспособна да се
възползва от солидарността, която европейските данъкоплатци й предлагат на тепсия, докато
правителствата им у дома режат своите бюджети.
Това затруднява договарянето на повече пари за следващия многогодишен бюджет на ЕС.
Къде колко можем да загубим?
По оперативна програма (ОП) "Регионално развитие" до края на т.г. трябва да се платят още
300 млн. евро, като 175 млн. евро от тях са заплашени от отписване.
Макар да имаме една от най-нискоконкурентните икономики в ЕС, усвояването на средствата
по програма "Конкурентоспособност" е най-слабо - 14 на сто (вместо официално очакваните
45 на сто) от 988 млн. евро, които са ни на разположение в европейския бюджет по нея.
Най-честото обяснение за това у нас била кризата, която притиска малките и средни
предприятия и на тях не им е до конкурентоспособност.
По едноименната ОП България рискува автоматично отписване на 50 млн. евро до края на 2013
г.
Бавно се движи газопроводът до Сърбия и шансовете за завършването му до края на 2015
година са малки, смята нашият източник. Според него също софийският технологичен парк пък
е затънал в бюрократични пречки след бърз старт.
С 48 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие ОП "Техническа помощ"
финансира оценки, проучвания и подготовка на следващия програмен период (2014-2020 г.).
Поради мудността на администрацията обаче степента на усвояване е 28 на сто и 7 млн. евро
са заплашени от отписване.
ОП "Околна среда" рискува да изгуби между 220 и 282 млн. евро до края на т.г. Степента на
усвояване е 13 на сто от 1,46 млрд. за този програмен период (2007-2103).
Главен принос за това състояние има решената преди три години, но още неприложена
реформа на водния сектор, смятат в Брюксел. Проектите за водоснабдяването на Пловдив,
Добрич, Асеновград и Плевен трябва да се преработват заради включени недопустими разходи
за ДДС и нерешени въпроси с държавна помощ и опазване на околната среда.
Макар и най-добре развиваща се, ОП "Транспорт" също има проблеми.
Няма надежда да се осъществи проект за корабоплаването по Дунав, което е раздел на
програмата. Неизползваните за него пари ще отидат за ремонти на жп гари. Затова пък не
достигат пари (56 млн. евро) за подготовка на жп проекти за периода 2014-2020 г. и 81 млн.
евро за строителство на жп линии в сегашния период.
Шанс
"Ние искаме да помогнем", каза пред"Труд" Ширин Уилър, говорителка по въпросите на
регионалното развитие в комисията. "Няма да се радваме, че сме спестили пари от пакета на
държава членка".
"В последните две години българските власти отбелязаха значителен напредък в усвояването
на фондовете", подчерта тя. "Те наистина държат ключа за решаването му сега. Днес от
първостепенно значение са предизвикателсвата с административния капацитет и преди всичко
- с приемствеността в администрацията".
България има време и възможности да предотврати поне частично евентуалните загуби.
Еврофондовете могат да бъдат ползвани до две години след края на програмния период. За
част от тях крайният срок изтича по-рано.
По искане на Съвета (държавите членки) Комисията предложи удължаване на сроковете за
усвояване на евросредствата за Румъния и Словакия. Вероятно това може да стане и за
България. Ключова роля в такова решение има Европейският парламент, който по Лисабонския
договор има равна власт със Съвета по бюджета на ЕС.
Централизация размивала отговорност
Според евродепутата от БСП Ивайло Калфин, член на Комисията по бюджети на
Европарламента, основните проблеми в България в усвояването на еврофондовете са
"силната централизация, липсата на децентрализирани решения в администрацията и
желанието на политическите кръгове, особено при предишното правителство (на ГЕРБ -б.р.), да
решават за всеки проект". "И оттук следва липса на отговорност от страна на администрацията,
при положение че тя се прехвърля само на политическо равнище", казва Калфин. Според него
има и проблеми, свързани с цялостното планиране, както и с липсата на приоритети.
Четете интервю с Ивайло Калфин за следващия бюджетен период на ЕС (2014-2020 г.) в
следващ брой.
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Регионални печатни медии

Медиен мониторинг | 6/17/2013

Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания

Медиен мониторинг | 6/17/2013

Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове

Медиен мониторинг | 6/17/2013

Няма намерена информация.
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