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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
18.6.2013 г.   
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 20 

 вестници, от които: 3 

 - национални 1 

 - регионални 2 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 17 

Общо за деня 20 
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Телевизии и радиостанции  
 
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии  
 
Дата: 18.06.2013  
Източник: в. InfoWeek  
Страница: 2  
Брой думи: 235  
 
 
Резюме: Окопо 70% от BI инсталациите в България се държат от водещите 3 вендора дин от 
148 договора по оперативна програма "Конкурентоспособност" са за закупуване на бизнес 
софтуер според националното проучване "ВI пазарът в България: 2001-2013 (прогнози), XiX 
издание", проведено от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. През периода успешни BI проекти са 
внедрени в компании от 30 вертикални индустриални сегмента, базирани в 17 града в 
България.  
 
Заглавие: Анализатори: 1 от 148 проекта по ОПК са за BI  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Окопо 70% от BI инсталациите в България се държат от водещите 3 вендора дин от 148 
договора по оперативна програма "Конкурентоспособност" са за закупуване на бизнес 
софтуер според националното проучване "ВI пазарът в България: 2001-2013 (прогнози), XiX 
издание", проведено от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. През периода успешни BI проекти са 
внедрени в компании от 30 вертикални индустриални сегмента, базирани в 17 града в 
България.  
В началото на 2013 г. общо 21 международни и български доставчици предлагат BI решения па 
пазара в страната, сочи още проучването. 44 са интеграторите, които пък предлагат 
внедряване в крайните клиенти в България.  
Очаквано най-много са интеграторите, предлагащи BI софтуера в страната на двете най-големи 
световни имена в BI бизнеса - SAP и Oracle.  
Въпреки сравнително големия брой доставчици за свои BI проекти през периода 2001-2013 г. са 
успели да намерят клиенти едва 13 вендора, показва още проучването. Пазарът на BI решения 
е сравнително концентриран. Водещите три вендора държат около 70% от BI инсталациите в 
България.  
Водещата индустрия по брой клиенти на BI решения държи 27% от всички инсталации.  
Макар и слабо познат на голяма част от мениджърите в България, пазарът на BI решения в 
страната вече е на 13 години.  
Едно от най-важните високотехнологични решения с изключително значение за 
конкурентоспособността както на българската икономика, така и на държавната и общинска 
администрация, изживява сравнително добри времена през последните 2 години, въпреки 
видимо слабия маркетинг и неясните послания, сочи още проучването.  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 15.06.2013  
Източник: в. Вяра, Благоевград  
Страница: 20  
Брой думи: 361  
 
 
Резюме: Вицепремиерът 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  
 
Заглавие: Зинаида Златанова: Загубили сме близо 100 млн. евро. от еврофондовете  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Вицепремиерът 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  
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 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 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.  
15.06.2013  
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Дата: 14.06.2013  
Източник: в. Янтра Днес, Велико Търново  
Страница: 2  
Брой думи: 307  
 
 
Резюме: 88 012 350 лева е безвъзмездната финансова помощ, от която може да се възползва 
бизнесът за внедряване на иновации в предприятията. Условията по процедурата ще бъдат 
представени днес във Велико Търново, съобщиха от Областния информационен център. В 
информационния ден ще участват експерти от ГД “Европейски фондове за 
конкурентоспособност" към МИЕ. Те 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. Безвъзмездната финансова помощ е от 100 000 до 3 000 
000 лв. Предприятията трябва да осигурят собствен ресурс между 10 и 50 % от стойността на 
проекта. Целта е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските 
предприятия. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки, средни или големи 
предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за 
подаване на проектни предложения е 10 юли.  
 
Заглавие: С 88 млн. лв. Евросъюзът безвъзмездно подпомага иновациите в 
предприятията  
Подзаглавие:  
Автор: Здравка МАСЛЯНКОВА  
Текст: 88 012 350 лева е безвъзмездната финансова помощ, от която може да се възползва 
бизнесът за внедряване на иновации в предприятията. Условията по процедурата ще бъдат 
представени днес във Велико Търново, съобщиха от Областния информационен център. В 
информационния ден ще участват експерти от ГД “Европейски фондове за 
конкурентоспособност" към МИЕ. Те 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. Безвъзмездната финансова помощ е от 100 000 до 3 000 
000 лв. Предприятията трябва да осигурят собствен ресурс между 10 и 50 % от стойността на 
проекта. Целта е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските 
предприятия. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки, средни или големи 
предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за 
подаване на проектни предложения е 10 юли.  
Стартират още две актуални схеми с еврофинансиране за бизнеса. За енергийна ефективност 
и зелена икономика фирмите ще бъдат подпомогнати със 150 млн. евро. Безвъзмездната 
финансова помощ (БФП) може да достигне до 2 млн. лв., а бенефициентите участват с до 50 % 
собствен капитал. По схемата се подпомага преходът към “зелена икономика" чрез 
внедряването на ерегоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни 
източници. Помощта е за намаляване на енергоемкостта на производството.  
Най-новата схема е за технологична модернизация на малките и средните предприятия. 
Нейният бюджет е 50 млн. евро. За микропредприятията БФП е от 100 000 до 500 000 лв., за 
малките - от 200 000 до 1 000 000 лв., а за средните - от 300 000 до 2 000 000 лв. МСП трябва 
да осигурят между 30 и 40 % финансово самоучастие. Проектите им трябва да бъдат 
ориентирани за насърчаване на инвестиции в съвременни технологии и оборудване. Няма да 
може да кандидатстват новосформирани предприятия. Бенефициентите трябва да имат поне 3 
финансови години дейност.  
14.06.2013 
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Периодични печатни издания 
 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове  
 
Дата: 17.06.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pregled-na-pechata-za-17-iuni,152759/  
Брой думи: 842  
 
 
Резюме: 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".  
Средният заем по "Джереми" е 120 000 лева  
 
Заглавие: Преглед на печата за 17 юни  
Подзаглавие:  
Автор: Евгения Европейска  
Текст: Спасяват БДЖ с пари от държавата  
В. Стандарт  
Спасяват БДЖ с пари от държавата. Ръководството на холдинга е разработило три основни 
варианта, върху които умуват юристите и финансистите в транспортното министерство, научи 
"Стандарт". Целта и на трите е БДЖ да се справи със своята огромна фирмена задлъжнялост, 
която към 30 април надхвърляше 709 млн. лв. И трите варианта са свързани с предоставянето 
на пари от държавата. Първият вариант, който формално все още е валиден, е довършване на 
процедурата за приватизация на "БДЖ-Товарни превози" и продажба на други неоперативни 
активи.  
Целта е холдингът да си осигури т.нар. собствен принос от 50% от сумата на задълженията, 
което ще позволи ЕК да разреши държавна помощ за изплащане на останалите 50%, обясниха 
финансисти от транспорта. Тук са разработени няколко подварианта съобразно 
договореностите, които могат да се постигнат с кредиторите за разсрочване на задълженията. 
Лично транспортният министър Данаил Папазов обаче изрази съмнение, че до 20 юни ще се 
появи купувач на "БДЖ-Товарни превози".  
Третият, най-невероятен, вариант е свързан с проучване на възможността дали държавата със 
задна дата би могла да поеме всички или част от дълговете на БДЖ към датата на влизането 
на България в ЕС.  
Повечето болници с по-малко пари  
В. Стандарт  
Повечето болници през тази година имат по-малко пари от държавата в сравнение с миналата. 
Това показва справка за първите 3 месеца на 2013 г. за парите, които касата отпуска на 
клиниките. Причините са в появата на нови клиники и лечебници, прехвърлянето на 
финансирането за интензивните и високоспециализирани дейности от здравното министерство 
към касата, както и лимитите за дейността им.  
Средствата, които повечето болници са получили от фонда за първите три месеца в сравнение 
с миналата година са почти същите. Проблемът е, че сега клиниките не получават 
допълнителни пари за интензивни грижи или високоспециализирани изследвания с ПЕТ/СКЕН 
например от министерството. Общата сума за тях за годината е около 50 млн. лв. За първите 
три месеца на 2013 г. обаче касата е платила едва 4,5 млн. за реанимациите и 965 хил. за 
високоспециализираните дейности. Така на практика се оказва, че приходите на повечето 
държавни болници са по-малки.  
Фонд ще помага при строежа на кораби  
В. Стандарт  
По-ниски данъци за всички компании, свързани с опериране на кораби, корабостроене, 
кораборемонт и с инвестирането на средства в тези области. За това настоява пред кабинета 
"Орешарски" морската ни индустрия.  
За целта правителството да инициира, а парламентът да приеме бързи промени в Закона за 
корпоративното подоходно облагане и в Закона за ДДС, искат от морския бранш. С промените 
да се допълни обхватът на услугите, предоставяни на шипинга, които се облагат с нулева 
ставка на ДДС, иска морският бизнес. Това са само част от проблемите, за чието решаване 

http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pregled-na-pechata-za-17-iuni,152759/
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морската общност ще настоява на срещата си с премиера Пламен Орешарски и министъра на 
транспорта Данаил Папазов днес в управлението на пристанище Варна.  
Тежки времена за зърнените босове  
В. Стандарт  
Седмици преди прибирането на пшеницата в България всички погледи са обърнати към 
международните пазари. На водещите борси в Чикаго, Париж, Лондон и Хамбург цените се 
потопиха още преди излизането на редовния месечен доклад за световното търсене и 
предлагане на зърно на американското министерство на земеделието (USDA). Липсва и 
интерес към електронните пазари, от където хедж фондовете масово се изнасяха през 
последните месеци без изгледи за скорошно завръщане. Прогнозите на Goldman Sachs и 
Citigroup са за допълнително поевтиняване при суровините и влизане в низходящ цикъл заради 
забавения икономически ръст в глобален мащаб.  
Бизнесът прати на поправителен новата програма "Конкурентоспособност"  
В. Сега  
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".  
Средният заем по "Джереми" е 120 000 лева  
В. Сега  
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.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14187019  
Брой думи: 332  
 
 
Резюме: Все още се приемат заявления по схемата “По-близо до работа“, насочена към 
новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени места, различни от тези, в които 
са регистрирани по настоящ адрес, припомнят експертите от Областния информационен 
център.  
 
Заглавие: Отворени за кандидатстване са само още 4 схеми от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Все още се приемат заявления по схемата “По-близо до работа“, насочена към 
новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени места, различни от тези, в които 
са регистрирани по настоящ адрес, припомнят експертите от Областния информационен 
център. В Дирекциите „Бюро по труда“, желаещите подават заявления за предоставяне на 
средства в реален размер, за направените с обществен транспорт ежедневни транспортни 
разходи до работното място и обратно (до 100 километра от населеното място, където е 
местоживеенето на лицата по настоящ адрес).  
Друга отворена схема е „Отново на работа“, по която Агенция по заетостта изпълнява проект 
„Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост“, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е да се осигури обучение и 
заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, чрез предоставяне на 
качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и двамата 
родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети.  
Отворени за кандидатстване са все още и две процедури по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“: „Внедряване на иновации в 
предприятията“ и „Енергийна ефективност и зелена икономика“.  
„Внедряване на иновации в предприятията“ има за цел да 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. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази процедура е 
10 юли 2013 г.  
„Енергийна ефективност и зелена икономика“- процедурата 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. 
„Енергийна ефективност и зелена икономика“ е открита процедура за подбор на проекти, 
покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, но не 
по-късно от 31.10.2013 г.  
DarikNews  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14187019
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14184236  
Брой думи: 389  
 
 
Резюме: Едва представена, новата европрограма “Иновации и конкурентоспособност“ за 
периода 2014-2020 г. получи унищожителни критики от страна на бизнеса.  
 
Заглавие: Бизнесът прати на поправителен новата програма “Конкурентоспособност“  
Подзаглавие:  
Автор:  
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.   
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14184236
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14184238  
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.  
 
Заглавие: Средният заем по “Джереми“ е 120 000 лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
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 по-
старите 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.   
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14184238


 

 

15 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и

н
г 

| 
 6

/1
8
/2

0
1
3

 

Дата: 17.06.2013  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/95277/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%
FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%EF%E0%F1%FF%E2%E0%F2+%C1%C4%C6+%F1+%
EF%E0%F0%E8+%EE%F2+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0  
Брой думи: 728  
 
 
Резюме: Протест на ценностите, според "Капитал Daily". Три вечери поред обществото се 
бунтуваше срещу наглостта на управляващите и искаше пълна промяна. Автентичен. 
Многолюден. Шумен. Сплотен. Принципен. Затъмнение. Сговор. Надежда. Нетърпимост. 
Нормални. Морал.  
 
Заглавие: Икономическият печат: Спасяват БДЖ с пари от държавата  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Протест на ценностите, според "Капитал Daily". Три вечери поред обществото се 
бунтуваше срещу наглостта на управляващите и искаше пълна промяна. Автентичен. 
Многолюден. Шумен. Сплотен. Принципен. Затъмнение. Сговор. Надежда. Нетърпимост. 
Нормални. Морал. Това са част от ключовите думи, които обрисуват случилото се и емоциите 
на вече тридневния протест в центъра на София, организиран чрез Фейсбук групата "Не искам 
Пеевски за шеф на ДАНС" и събиращ по 10 хиляди души всяка вечер. Той е различен от 
социалния бунт от зимата. Не е борба за бита, а за ценностите – има допустимо и недопустимо, 
има добро и лошо. Има съхранен морал. Хората искат нещо конкретно, въпросът е принципен и 
в никакъв случай политически, държат да е ясно много от стичащите се на жълтите павета.  
Вестник Сега  
Заради Пеевски държавата влиза и в юридически хаос, пише Сега. Очевидното желание на 
несъстоялия се шеф на ДАНС да се върне в Народното събрание ще постави под изпитание и 
парламентаризма у нас. Очевидно Делян Пеевски, ДПС и БСП не са си взели поука от 
събитията през последните дни и са на път да хвърлят държавата и парламента в юридически 
хаос заради желанието на несъстоялия се шеф на ДАНС да се върне в парламента като 
депутат. След безпрецедентно масови протести в цялата страна в събота следобед Делян 
Пеевски обяви, че е готов да приеме решение на Народното събрание, с което да се отмени 
решението за избора му начело на ДАНС. "За мен властта не е самоцел. Неслучайно още не 
съм подписал акта за встъпване в длъжност", заяви той в отвореното си писмо. От 
внимателната му формулировка се разбра, че Пеевски очаква да се върне на мястото си в 
парламента. То обаче се пази само на депутати, които са станали министри.  
Бизнесът прати на поправителен новата програма "Конкурентоспособност". Държавата 
насочва европарите за строителство на лъскави сгради и за заеми, вместо за пряко 
подпомагане на фирмите. 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.  
Вестник Монитор  
Протести блокираха за трета поредна вечер центъра на София, съобщава "Монитор". 
Събралото се множество изпя химна и развя стотици знамена пред сградата на Министерския 
съвет. По-късно всички се отправиха пред парламента, а на финала блокираха и движението на 
Орлов мост. Там имаше групи, които танцуваха хора. Демонстрантите скандираха "Оставка" и 
познатия от миналото лозунг "Кой не скача е червен". Митингът пак беше партийно оцветен. 
Освен депутати от ГЕРБ към протеста се присламчиха политици от старата десница, която не 
успя да влезе в 42-то Народно събрание. Междувременно няколко стотин пловдивчани 
блокираха три възлови булеварда по време на третия ден от протеста. Шествия имаше и по 
улиците на Благоевград, Варна и други градове. Подаването на оставка в този момент е лесно 

http://www.darikfinance.bg/novini/95277/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%EF%E0%F1%FF%E2%E0%F2+%C1%C4%C6+%F1+%EF%E0%F0%E8+%EE%F2+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/95277/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%EF%E0%F1%FF%E2%E0%F2+%C1%C4%C6+%F1+%EF%E0%F0%E8+%EE%F2+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0
http://www.darikfinance.bg/novini/95277/%C8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%FF%F2+%EF%E5%F7%E0%F2%3A+%D1%EF%E0%F1%FF%E2%E0%F2+%C1%C4%C6+%F1+%EF%E0%F0%E8+%EE%F2+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0
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лично решение, но е крайно безотговорно. Това обяви по повод протестите в страната вчера 
премиерът Пламен Орешарски, цитиран от песслужбата на МС.  
Вестник Стандарт  
Спасяват БДЖ с пари от държавата. Ръководството на холдинга е разработило три основни 
варианта, върху които умуват юристите и финансистите в транспортното министерство, научи 
"Стандарт". Целта и на трите е БДЖ да се справи със своята огромна фирмена задлъжнялост, 
която към 30 април надхвърляше 709 млн. лв. И трите варианта са свързани с предоставянето 
на пари от държавата. Първият вариант, който формално все още е валиден, е довършване на 
процедурата за приватизация на "БДЖ-Товарни превози" и продажба на други неоперативни 
активи. Целта е холдингът да си осигури т.нар. собствен принос от 50% от сумата на 
задълженията, което ще позволи ЕК да разреши държавна помощ за изплащане на останалите 
50%, обясниха финансисти от транспорта. Тук са разработени няколко подварианта съобразно 
договореностите, които могат да се постигнат с кредиторите за разсрочване на задълженията. 
Лично транспортният министър Данаил Папазов обаче изрази съмнение, че до 20 юни ще се 
появи купувач на "БДЖ-Товарни превози". Ако се появи голям стратегически инвеститор, няма 
да му откажем, но аз съм абсолютно сигурен, че такъв няма да дойде, обяви в петък Папазов.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.frognews.bg  
Връзка: 
http://www.frognews.bg/news_55491/Gubim_edin_miliard_leva_ot_ES_zaradi_obshtinskata_administr
atsiia/  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: 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 условията на бюджетни ограничения и икономическа криза еврофондовете са основен 
източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и създаване на работни места у нас.  
 
Заглавие: Губим един милиард лева от ЕС заради общинската администрация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 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 условията на бюджетни ограничения и икономическа криза еврофондовете са основен 
източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и създаване на работни места у нас. Най-
слабо 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. 
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. 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 предлагат на тепсия, докато 
правителствата им у дома режат своите бюджети.  
Това затруднява договарянето на повече пари за следващия многогодишен бюджет на ЕС. 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.).  

http://www.frognews.bg/news_55491/Gubim_edin_miliard_leva_ot_ES_zaradi_obshtinskata_administratsiia/
http://www.frognews.bg/news_55491/Gubim_edin_miliard_leva_ot_ES_zaradi_obshtinskata_administratsiia/
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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.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://dariknews.bg/view_articlephp.?article_id=1101784  
Брой думи: 331  
 
 
Резюме: Все още се приемат заявления по схемата "По-близо до работа", насочена към 
новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени места, различни от тези, в които 
са регистрирани по настоящ адрес, припомнят експертите от Областния информационен 
център.  
 
Заглавие: Отворени за кандидатстване са само още 4 схеми от ЕС  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Все още се приемат заявления по схемата "По-близо до работа", насочена към 
новонаети/заети лица по трудов договор, работещи в населени места, различни от тези, в които 
са регистрирани по настоящ адрес, припомнят експертите от Областния информационен 
център. В Дирекциите „Бюро по труда", желаещите подават заявления за предоставяне на 
средства в реален размер, за направените с обществен транспорт ежедневни транспортни 
разходи до работното място и обратно (до 100 километра от населеното място, където е 
местоживеенето на лицата по настоящ адрес).  
Друга отворена схема е „Отново на работа", по която Агенция по заетостта изпълнява проект 
„Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост", финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта е да се осигури обучение и 
заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", чрез предоставяне на 
качествена грижа за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст, на които и двамата 
родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети.  
Отворени за кандидатстване са все още и две процедури по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика": „Внедряване на иновации в 
предприятията" и „Енергийна ефективност и зелена икономика".  
„Внедряване на иновации в предприятията" има за цел да 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. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази процедура е 
10 юли 2013 г.  
„Енергийна ефективност и зелена икономика"- процедурата 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. 
„Енергийна ефективност и зелена икономика" е открита процедура за подбор на проекти, 
покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, но не 
по-късно от 31.10.2013 г.  
 

http://dariknews.bg/view_articlephp.?article_id=3D1101784
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.computerworld.bg  
Връзка: 
http://www.computerworld.bg/43847__cbn_bi_softuer_e_vnedren_v_30_industrialni_vertikali_dosega  
Брой думи: 246  
 
 
Резюме: Водещата индустрия по брой клиенти на BI решения държи 27% от всички 
инсталации, според агенцията.  
Успешни проекти за внедряване на софтуер за бизнес анализи (BI) са изпълнени в компании от 
30 вертикални индустриални сегмента, базирани в 17 града в България.  
 
Заглавие: CBN: BI софтуер е внедрен в 30 индустриални вертикали досега  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Водещата индустрия по брой клиенти на BI решения държи 27% от всички инсталации, 
според агенцията.  
Успешни проекти за внедряване на софтуер за бизнес анализи (BI) са изпълнени в компании от 
30 вертикални индустриални сегмента, базирани в 17 града в България. Това показват 
резултатите от ежегодното национално проучване „BI пазарът в България: 2001-2013 
(прогнози), XIX издание“, проведено от независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. 
Водещата индустрия по брой клиенти на BI решения държи 27% от всички инсталации.  
Според CBN, в началото на 2013 г. общо 21 международни и български доставчици са 
предлагали BI решения на пазара в страната. Общо 44 са интеграторите у нас, които предлагат 
услуги за внедряване на софтуер за бизнес анализи в крайни клиенти, като най-много са тези, 
предлагащи BI софтуера „на двете най-големи световни имена в BI бизнеса – SAP и Oarcle“, 
казват от агенцията в блога си.  
Същевременно обаче едва 13 доставчика са успели да намерят клиенти за своите BI 
предложение в периода 2001-2013 г., тръдят от CBN. „Пазарът на BI решения е сравнително 
концентриран. Топ 3 от тях държат около 70% от BI инсталациите в България“, пише в блога на 
агенцията.  
Също така проучването показва, че от всичките 148 договора по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособноста на българската икономика“ (ОПРКБИ)  за закупуване 
на бизнес софтуер само един е директно за BI.  
Като цяло обаче бизнесът със софтуер за бизнес анализи у нас „изживява сравнително добри 
времена през последните 2 г., въпреки видимо слабия маркетинг и неясните послания“, смятат 
в CBN.  
 

http://www.computerworld.bg/43847__cbn_bi_softuer_e_vnedren_v_30_industrialni_vertikali_dosega
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.trud.bg  
Връзка: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2064592  
Брой думи: 1394  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: Рискуваме загуба от над 1 млрд. лв. от ЕС заради слаба общинска 
администрация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 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. Най-
слабо 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.  
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 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.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2064592
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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 отговорността  
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.  
Отличниците по усвояване имат кадърна администрация  
Всички отличници в усвояването имат обща черта - кадърната администрация.  
"Има много ясна връзка между администрацията и способността да усвояваш фондове", каза 
Ширин Уилър, говорителка на Йоханес Хан, комисар по регионалното развитие.  
Компетентната и работеща администрация е главният фактор Португалия, Естония и Литва да 
отчитат близо 70 на сто усвояване на структурните фондове до юни т.г. и в Латвия, която се 
приближава до 60 на сто.  
"Един от главните проблеми, създаващ безпокойство, е, че когато размествате държавните 
служители и ги сменяте след всеки избори, това разстройва много функционирането на 
административната система, каза Уилър. - Едно от ключовите необходими неща е 
стабилността, приемствеността, запазване на експертизата в системата".  
"Не мисля, че България е изключение, това е проблем, който засяга много членки, добави тя. - 
Времето, необходимо на новите хора да научат как работи системата, е пропиляно".  
Най-много пари страните губят заради неефективна администрация, а не заради корупция и 
измами, които са причина за спиране на едва 0,2% от средствата, каза Уилър.  
Приемственост  
"Португалия се бори с много проблеми, не на последно място - с голямата младежка 
безработица, за която фондовете трябва да се използват, каза Уилър. - Това, която тя има за 
щастие, е изключително добре функциониращата администрация и приемственост при 
държавните служители."  
"Те имат не само много висока степен на усвояване, но и много нисък дял на грешките - под 2 
на сто", добави тя, визирайки неправилното използване на фондовете, което няма злоумишлен 
или престъпен характер.  
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"В следващия програмен период, при реформираната регионална политика, едно от 
предварителните условия за финансирането ще бъдат високите стандарти за административен 
капацитет", посочи Уилър.  
Планиране в бюджета  
Успехът на Естония се обяснява донякъде с малкия размер (1,3 млн. население). Той означава, 
че еврофондовете се управляват направо от централната администрация и няма 
опосредстващи звена в провинцията. Еврофондовете се планират като неразделна част от 
държавния бюджет.  
Има и разнообразни програми за прилагане на евросредствата, които допълват откритите 
обяви за представяне на проекти. Те намаляват зависимостта на националните власти от 
отклика на обявите.  
Условие за международна помощ  
Латвия е лидерът в усвояването на средствата от Европейския социален фонд от края на 2012 
г. Европейските фондове представляват 61 на сто публичните инвестиции в страната.  
Икономическата криза, която тежко я засегна, е контекстът на успешното усвояване на 
европарите. Те са използвани за ликвидиране на последствията на кризата на пазара на труда 
и за преструктурирането на икономиката. Ускореното им усвояване било условие за 
международнародната финансова помощ, която Латвия получи, и е било отблизо наблюдавано 
от Еврокомисията.  
Целеви екипи в Италия  
Точно на администрацията наблегна предишното италианско правителство на технократа 
Марио Монти, за да вдигне усвояването на еврофондовете - от 18% (една от най-ниските в ЕС 
през април 2011 г.) до близо 40 на сто година по-късно.  
Фабрицио Барка, ресорният министър на Монти, направи специален план за действие по 
евросредствата и изпрати целеви екипи в изоставащия юг на страната - Сицилия, Калабрия и 
Кампания. Те се съсредоточиха върху особените за района проблеми (близки до българските) - 
търговете, договарянето, държавните поръчки.  
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Резюме: 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.  
 
Заглавие: Губим един милиард лева от ЕС заради общинската администрация  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 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 условията на бюджетни ограничения и икономическа 
криза еврофондовете са основен източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и 
създаване на работни места у нас. Най-слабо 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.  
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.  
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 предлагат на тепсия, докато 
правителствата им у дома режат своите бюджети. Това затруднява договарянето на повече 
пари за следващия многогодишен бюджет на ЕС.  
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.). 

http://news.data.bg/2/bulgaria/482587/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://news.data.bg/2/bulgaria/482587/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://news.data.bg/2/bulgaria/482587/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://news.data.bg/2/bulgaria/482587/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://news.data.bg/2/bulgaria/482587/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://news.data.bg/2/bulgaria/482587/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://news.data.bg/2/bulgaria/482587/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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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.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.stroitelstvo.info  
Връзка: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2083378  
Брой думи: 829  
 
 
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. В единия се помещава производственият цех, който в основната си част е на два 
етажа.  
 
Заглавие: Инвестиционни проекти, пазари, компании, сделки  
Подзаглавие: "Софарма" отвори нов завод за твърди лекарствени форми  
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 административно-
лабораторният 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.  
София е в топ 5 за позициониране на производства  
Столицата ни се нарежда на престижното пето място в класацията на Colliers International за 
интерес към логистичните и индустриалните площи от страна на производствените компании. 
На първо място е класиран Киев, следван от Истанбул, Братислава и Катовице. Въпреки това 
обаче по показател инфраструктура София значително изостава и се нарежда едва на 30-о 
място от участвали общо 40 европейски града. Още по-негативна е картината по показател 
достъп до пазарите и капацитет на трудовия пазар – там съответно заемаме 35-о и 39-о място. 
Качество на логистичната услуга в нашата столица ни позиционира в средата на листата – на 
24-то място. От Colliers International обобщават, че най-подходящите локации за дистрибуция и 
базиране на високотехнологично производство са страните от Западна Европа, Централна и 
Източна Европа се препоръчват за спомагателна дистрибуция и производство, а Югоизточна и 
Източна Европа и Турция – за локална дистрибуция и производство.  
Износът на България се преориентира към пазари извън ЕС  
Към пазари извън страните от Европейския съюз ориентират износа си българските 
производители, за да избегнат региона, все още страдащ от рецесия. Това показват данните на 
НСИ, според които в периода януари - април е отчетен ръст на изнесената продукция към трети 
страни с 18.3% на годишна база. Увеличението само за април е 35.1% на годишна база. Най-
голям е делът на експорта към Турция, Гибралтар, Русия, Китай, Сърбия и САЩ, като те 
формират 51.5% от общия износ към трети страни. За периода януари - април в Турция е 
реализирана българска продукция за 1.33 млрд. лв., което е 27% повече в сравнение със същия 
период на миналата година. Общият обем на износа в периода януари – април е нараснал с 
15.2% спрямо същия период на 2012 г. Стойността му достига 14.1 млрд. лв., като от тях 3.9 
млрд. лв. са реализирани само през април, което е увеличение от 21.6% на годишна база.  
ЕС взима мерки за стимулиране на малките и средните предприятия  
Европейският парламент обмисля въвеждането на мерки, с които да бъде улеснено 
кредитирането на малките и средните предприятия. "Лесният достъп на фирмите до кредити е 
ключов за връщането на икономиката на Европа към устойчив растеж", категоричен е 
председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. Гърция, Кипър, Италия, 
Испания, Португалия и Словения са страните, заради които мерките трябва да бъдат приети по 
спешност, тъй като в противен случай те няма да могат да обслужват дълговете. Обмисля се 
създаването на три типа инструменти за раздвижване на кредитирането, сред които е 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2083378


 

 

27 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и

н
г 

| 
 6

/1
8
/2

0
1
3

 

увеличаване на броя на действащите гаранционни схеми по кредитите, но при изричното 
условие средствата да бъдат насочени приоритетно към малките и средните предприятия.  
Save the Date: BGBC oрганизира трета годишна конференция - Sustainability Forum Sofia –
RЕdevelop. RЕnovate. RЕgenerate  
За трета година Българският съвет за устойчиво развитие oрганизира Sustainability Forum Sofia 
2013: REnew. REdevelop. REgenerate – международна конференция на високо равнище, 
посветена на устойчивото строителство.  
След успеха на Sustainability Forum Sofia 2012 и 2011 тази година събитието ще бъде още по-
мащабно и ще се проведе съвместно с германския и австрийския съвет за устойчиво 
строителство - DGNB and OGNI.  
Конференцията ще се фокусира върху едни от най-актуалните теми, пред които са изправени 
както национални и местни власти, граждани, бизнес и банкови институции, така и целият 
строителен сектор - устойчива реконструкция и реновиране на съществуващи сгради.  
С повече от 95% съществуващи сгради от целия сграден фонд и само 5% в процес на 
изграждане, потенциалът за превръщане на градовете в устойчиви чрез реновиране е 
изключителен. Устойчивото реновиране на сгради се счита за най-успешната мярка, която 
правителства, предприемачи и собственици трябва да предприемат за успешното преминаване 
към ресурсно-ефективна зелена икономика, включително намаляване на енергийните разходи, 
повишаване стойността на имотите в градската среда и едновременно с това намаляване на 
въглеродните емисии.  
Темата на конференцията обхваща най-новите изменения на европейските директиви за 
енергийна ефективност и най-вече необходимостта от създаването на ефективна национална 
стратегия за реновиране на съществуващия сграден фонд чрез интегриран подход и 
привличане на всички участници в сектора.  
Събитието ще се проведе между 19-20 септември 2013 г. като част от серия международни 
инициативи в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство.  
Пълната програма: www.bgbc.bg.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.insmarket.bg  
Връзка: http://www.insmarket.bg/Преса/Рискуваме-загуба-от-над-1-млрд-лв-от-ЕС-заради-слаба-
общинска-администрация_l.a_at.4_i.425792.html  
Брой думи: 1394  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: Рискуваме загуба от над 1 млрд. лв. от ЕС заради слаба общинска 
администрация  
Подзаглавие: България има време и възможности да предотврати поне частично евентуалните 
загуби  
Автор:  
Текст: 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. Най-
слабо 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.  
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 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.  

http://www.insmarket.bg/Преса/Рискуваме-загуба-от-над-1-млрд-лв-от-ЕС-заради-слаба-общинска-администрация_l.a_at.4_i.425792.html
http://www.insmarket.bg/Преса/Рискуваме-загуба-от-над-1-млрд-лв-от-ЕС-заради-слаба-общинска-администрация_l.a_at.4_i.425792.html
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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 отговорността  
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.  
Отличниците по усвояване имат кадърна администрация  
Всички отличници в усвояването имат обща черта - кадърната администрация. "Има много ясна 
връзка между администрацията и способността да усвояваш фондове", каза Ширин Уилър, 
говорителка на Йоханес Хан, комисар по регионалното развитие.  
Компетентната и работеща администрация е главният фактор Португалия, Естония и Литва да 
отчитат близо 70 на сто усвояване на структурните фондове до юни т.г. и в Латвия, която се 
приближава до 60 на сто.  
"Един от главните проблеми, създаващ безпокойство, е, че когато размествате държавните 
служители и ги сменяте след всеки избори, това разстройва много функционирането на 
административната система, каза Уилър. - Едно от ключовите необходими неща е 
стабилността, приемствеността, запазване на експертизата в системата".  
"Не мисля, че България е изключение, това е проблем, който засяга много членки, добави тя. - 
Времето, необходимо на новите хора да научат как работи системата, е пропиляно".  
Най-много пари страните губят заради неефективна администрация, а не заради корупция и 
измами, които са причина за спиране на едва 0,2% от средствата, каза Уилър.  
Приемственост  
"Португалия се бори с много проблеми, не на последно място - с голямата младежка 
безработица, за която фондовете трябва да се използват, каза Уилър. - Това, която тя има за 
щастие, е изключително добре функциониращата администрация и приемственост при 
държавните служители."  
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"Те имат не само много висока степен на усвояване, но и много нисък дял на грешките - под 2 
на сто", добави тя, визирайки неправилното използване на фондовете, което няма злоумишлен 
или престъпен характер.  
"В следващия програмен период, при реформираната регионална политика, едно от 
предварителните условия за финансирането ще бъдат високите стандарти за административен 
капацитет", посочи Уилър.  
Планиране в бюджета  
Успехът на Естония се обяснява донякъде с малкия размер (1,3 млн. население). Той означава, 
че еврофондовете се управляват направо от централната администрация и няма 
опосредстващи звена в провинцията. Еврофондовете се планират като неразделна част от 
държавния бюджет.  
Има и разнообразни програми за прилагане на евросредствата, които допълват откритите 
обяви за представяне на проекти. Те намаляват зависимостта на националните власти от 
отклика на обявите.  
Условие за международна помощ  
Латвия е лидерът в усвояването на средствата от Европейския социален фонд от края на 2012 
г. Европейските фондове представляват 61 на сто публичните инвестиции в страната.  
Икономическата криза, която тежко я засегна, е контекстът на успешното усвояване на 
европарите. Те са използвани за ликвидиране на последствията на кризата на пазара на труда 
и за преструктурирането на икономиката. Ускореното им усвояване било условие за 
международнародната финансова помощ, която Латвия получи, и е било отблизо наблюдавано 
от Еврокомисията.  
Целеви екипи в Италия  
Точно на администрацията наблегна предишното италианско правителство на технократа 
Марио Монти, за да вдигне усвояването на еврофондовете - от 18% (една от най-ниските в ЕС 
през април 2011 г.) до близо 40 на сто година по-късно.  
Фабрицио Барка, ресорният министър на Монти, направи специален план за действие по 
евросредствата и изпрати целеви екипи в изоставащия юг на страната - Сицилия, Калабрия и 
Кампания. Те се съсредоточиха върху особените за района проблеми (близки до българските) - 
търговете, договарянето, държавните поръчки.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.livenews.bg  
Връзка: http://www.livenews.bg/Gubim-1-mlrd.-lv-ot-evroprogrami-do-kraya-na-godinata-56260  
Брой думи: 647  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: Губим 1 млрд. лв от европрограми до края на годината  
Подзаглавие: Причината - слабости на общинската администрация  
Автор:  
Текст: 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 условията на бюджетни ограничения и икономическа криза 
еврофондовете са основен източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и създаване на 
работни места у нас.  
Най-слабо 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 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.  
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.  
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 предлагат 
на тепсия, докато правителствата им у дома режат своите бюджети. Това затруднява 
договарянето на повече пари за следващия многогодишен бюджет на ЕС.  
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). 

http://www.livenews.bg/Gubim-1-mlrd.-lv-ot-evroprogrami-do-kraya-na-godinata-56260
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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.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.livebiz.bg  
Връзка: http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/1095217628  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: 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 условията на бюджетни ограничения и икономическа криза 
еврофондовете са основен източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и създаване на 
работни места у нас.  
 
Заглавие: Губим 1 млрд. лв от европрограми до края на годината  
Подзаглавие: Причината - слабости на общинската администрация  
Автор:  
Текст: 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 условията на бюджетни ограничения и икономическа криза 
еврофондовете са основен източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и създаване на 
работни места у нас.  
Най-слабо 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 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.  
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.  
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 предлагат 
на тепсия, докато правителствата им у дома режат своите бюджети. Това затруднява 
договарянето на повече пари за следващия многогодишен бюджет на ЕС.  
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). 

http://www.livebiz.bg/ikonomika/s/1095217628
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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.  
Tweet  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.borbabg.com  
Връзка: http://www.borbabg.com/./?action=news&news=26486  
Брой думи: 149  
 
 
Резюме: ДО 10 ЮЛИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОЦЕДУРАТА “ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”.  
Това стана ясно на работна среща в петък във Велико Търново, организирана от Областния 
информационен център, на която присъстваха експерти от Главна дирекция “Европейски 
фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и енергетиката. Те 
запознаха участниците – представители на бизнеса, с условията за кандидатстване по 
процедурата, етапите и начина на оценяване на класираните проекти предложения.  
 
Заглавие: 88 млн. лв. дава Европейският съюз за иновации в българските предприятия  
Подзаглавие:  
Автор: Е. СВЕТОСЛАВОВА  
Текст: ДО 10 ЮЛИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОЦЕДУРАТА “ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”.  
Това стана ясно на работна среща в петък във Велико Търново, организирана от Областния 
информационен център, на която присъстваха експерти от Главна дирекция “Европейски 
фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и енергетиката. Те 
запознаха участниците – представители на бизнеса, с условията за кандидатстване по 
процедурата, етапите и начина на оценяване на класираните проекти предложения.  
Основната цел на тази процедура е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на 
българските предприятия. Това може да стане чрез представяне на подкрепа за внедряване на 
иновативни стоки и услуги, както и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация, 
обясниха експертите. Те съобщиха, че общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 
тази процедура е 88.012 млн. лв. По нея могат да кандидатстват всички малки, средни и големи 
предприятия, които са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.  
  

http://www.borbabg.com/?action=news&news=26486
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.novini.bg  
Връзка: http://www.novini.bg/news/142286-губим-един-милиард-лева-от-ес-заради-общинската-
администрация.html  
Брой думи: 648  
 
 
Резюме: 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.  
 
Заглавие: Губим един милиард лева от ЕС заради общинската администрация  
Подзаглавие: Една от най-крупните суми е по програма "Конкурентоспособност"  
Автор:  
Текст: 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 условията на бюджетни ограничения и икономическа 
криза еврофондовете са основен източник за инвестиции в инфраструктура, растеж и 
създаване на работни места у нас. Най-слабо 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.  
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.  
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 предлагат на тепсия, докато 
правителствата им у дома режат своите бюджети. Това затруднява договарянето на повече 
пари за следващия многогодишен бюджет на ЕС.  
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.  

http://www.novini.bg/news/142286-губим-един-милиард-лева-от-ес-заради-общинската-администрация.html
http://www.novini.bg/news/142286-губим-един-милиард-лева-от-ес-заради-общинската-администрация.html
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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.  
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Дата: 17.06.2013  
Източник: www.facebook.com  
Връзка: https://www.facebook.com/oic.shumen  
Брой думи: 232  
 
 
Резюме: Завърши цикъл от срещи с бизнеса по актуални процедури за кандидатстване в 
рамките на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"(ОПРКБИ) и 
рамкови програми на ЕС. Началникът на регионалния сектор на Министерство на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) в гр. Варна Владимир Бобев представи процедурите " Енергийна 
ефективност и зелена икономика" и " Внедряване на иновации в предприятията".  
 
Заглавие: Областен Информационен Център Шумен  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: преди 7 часа  
Завърши цикъл от срещи с бизнеса по актуални процедури за кандидатстване в рамките на ОП 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"(ОПРКБИ)  и рамкови 
програми на ЕС. Началникът на регионалния сектор на Министерство на икономиката и 
енергетиката (МИЕ) в гр. Варна Владимир Бобев представи процедурите " Енергийна 
ефективност и зелена икономика" и " Внедряване на иновации в предприятията". Бобев 
отговори на много въпроси на бизнеса, свързани с условията за кандидатстване, допустимостта 
на проекто-предложенията и начина на финансиране. Представени бяха и общи параметри по 
предстоящата за отваряне процедура " Технологична модернизация на малки и средни 
предприятия". Илиана Драганова от Enterprise Europe Network - Русе запозна представители на 
микро, малки, средни и големи предприятия с възможности за кандидатстване по процедурата 
за екоиновации в рамките на рамкова програма на Общността, насочена към повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията в ЕС. Директорът на Териториално статистическо 
бюро - Шумен, Атанасула Настева отговори на въпроси относно ползването на статистическа 
информация от бизнеса при изготвянето на европейски проекти.  
В края на юни (27 и 28) ОИЦ - Шумен ще проведе срещи с представители на етажната 
собственост, във връзка с реализирането на проекта " Енергийно обновяване на българските 
домове" по ОП " Регионално развитие". На срещите ще присъстват експерти от Дирекция " 
Жилищна политика" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Срещите 
ще се проведат по график н офиса на ОИЦ, както следва:  
27.06.2013г. - 10.00ч.  
28.06.2013г. - 15.00ч.  
 

 

 

https://www.facebook.com/oic.shumen

