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Телевизии и радиостанции
Дата: 21.06.2013
Източник: БНТ
Предаване: Парламентарен контрол
Място на материала:
Продължителност в мин.: 13
Брой думи: 1485

Текст: Председател: Първи ще отправи своето питане към министъра на икономиката и
енергетиката Жельо Бойчев относно бъдещата ОП „Иновации и конкурентоспособност” за
следващия програмен период 2014 – 2020 г. Това е питане, ако желаете, г-н Бойчев, може да
зададете първо втория си въпрос, но ще трябва да предупредя министъра за въпроса, който
ще му бъде зададен.
Жельо Бойчев: Да, ако е възможно, първо той, защото така логически следват нещата едно
след друго, ако е възможно.
Председател: Уважаеми г-н Стойнев, към вас ще бъде отправен въпрос от н.п. Жельо Бойчев
относно състоянието на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика". Две минути да развиете въпроса си, г-н Бойчев.
Жельо Бойчев: Благодаря за разбирането, г-жо председателстващ. Уважаеми г-н министър,
уважаеми дами и господа народни представители. Просто така логически са подредени
въпросите, които бих искал да отправя към министъра. Уважаеми г-н министър, извън многото
неща, за които отговаряте, вие имате един голям инструмент в помощ на малкия и средния
бизнес, а именно това е ОП "Конкурентоспособност". Предвидено е по тази програма да
бъдат предоставени директно на бизнеса по оси 1 и 2 в програмния период 2007-2013 средства
в размер на 1.5 млрд.лева. Извън тях допълнително са планирани да се получат от фирмите и
да се добавят пари по финансовия инструмент Джереми в размер над 684 млн.лева. Това е
огромен ресурс. За сметка на това в последните 3 години и половина ние наблюдавахме
фалити на десетки хиляди малки и средни предприятия в България и ръст на безработицата.
Изключително нищожна беше ползата за българския бизнес от ОП "Конкурентоспособност".
Г-н министър, по-скоро беше създадена една враждебна среда за малкия и средния
предприемач от норми, процедури, правила за работа, които по-скоро отблъскваха, отколкото
да помагат на бизнеса в търсене на тези средства. Справката показва, че имаме над 430
проекта, одобрени, спечелени проекти с отказ за изпълнение. Моя поглед върху програмата от
информацията, която има в сайта на НС, в сайта на вашето министерство, на
информационната система за управление и въведение на средствата от ЕС показва
изключително тревожни факти. В тази връзка отправих и въпроса към вас, тъй като
предходните управляващи в голяма степен афишираха успехи в тази програма. Бих искал пред
НС вие да ни информирате какъв е процента на сертифицирани от ЕК средства по всяка една
от осите на оперативната програма, колко са застрашени от загуба в рамките на тази и на
следващата година, какъв е успеха на усвояването на средствата, предоставени за
сертифициране на банките и за ревизиране на банкови инструменти за облекчаване на достъпа
до кредит на бизнеса и какви мерки предприемате, за да не се стигне до загуба на средства.
Благодаря ви.
Председател: Благодаря, г-н Бойчев. Г-н Стойнев, имате възможност за отговор в рамките на 3
минути.
Драгомир Стойнев: Уважаема г-жо председател, уважаеми дами и господа народни
прдставители, уважаеми г-н Бойчев. Към 31 май 2013 процентът на сертифицираните от ЕК
средства по всяка от приоритетните оси на ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 е както следва: приоритетна ос 1: Развитие на икономика,
базирана на знанието и иновационни дейности – 4.19%. Приоритетна ос 2: Повишаване на
ефективността на предприятия и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда –
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Резюме: Председател: Първи ще отправи своето питане към министъра на икономиката и
енергетиката Жельо Бойчев относно бъдещата ОП „Иновации и конкурентоспособност” за
следващия програмен период 2014 – 2020 г. Това е питане, ако желаете, г-н Бойчев, може да
зададете първо втория си въпрос, но ще трябва да предупредя министъра за въпроса, който
ще му бъде зададен.
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26.62%. Приоритетна ос 3: Финансови инструменти за развитие на предприятията – 99.72%.
Приоритетна ос 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика –
едва 8.68%. и приоритетна ос 5: Техническа помощ – 16.25%. Не е необходимо, г-н Бойчев,
сериозна експертиза, за да се разбере, че резултатите са неубедителни за средата на 2013г. ,
която е последната година от програмния период 2007-2013. Усвояването на средства по
приоритетна ос 1, по която се финансира разработване и внедряване на иновации се ползват с
широк интерес от страна на бизнеса, но поради неуспешен мениджмънт стойността на
сертифицираните разходи е изключително ниска. Усвояването по приоритетна ос 2, по която са
получени най-много проекти и са сключени най-голям брой договори за безвъзмездно
финансиране също не е на необходимото ниво предвид широкият интерес, който има
българският бизнес. Констатира се системни проблеми и слабости в мениджмънта, които са се
отразили върху използването на договорите от страна на бенефициентите и са довели до
тяхното удължаване на изпълнението. Удължаването на срокове за изпълнение на договори с
бенефициенти автоматично измества във времето периода на изплащане на безвъзмездната
помощ и увеличава риска от загуба на средства. Необходимо е да се отбележи, че средствата
по приоритетна ос 3, заделени за изпълнението на инициативата Джереми в България са
сертифицирани от ЕК след отпускането им. Констатират се слабости и при изпълнението на
договорите за финансиране с институционалните бенефициенти по приоритетна ос 4, като това
е довело отново до удължаване на изпълнението им, забавяне при плащанията и неубедителни
резултати в усвояването на средствата. Средствата по линия на оперативната програма,
заделени за изпълнение на инициативата Джереми в България възлизат на 350 млн.евро и към
момента тези средства са сертифицирани от ЕК. Продуктите за облекчаване на достъп до
кредитиране малки и средни предприятия по оперативната програма в рамките на
изпълнението на инициативата Джереми в България са както следва: Финансов инструмент
Гаранции, покриващи загуби по портфейл от заеми – изпълнението на инструмента стартира
през месец септември 2011г., когато са подписани договорите с финансови посредници.
Кредити по инструмента могат да бъдат отпускани на малки и средни предприятия до края на
2015г. Бюджетът на инструмента към настоящия момент е 301 млн.евро, от които 60.2 млн.евро
по оперативната програма. По предварителни данни до края на месец май 2013 по
инструмента са отпуснати приблизително 3000 заема на малки и средни предприятия на обща
стойност над 185 млн.евро, което представлява 61% от бюджета на инструмента. Финансов
инструмент - инструмент, предоставящ финансиране с елемент на споделяне на риска. Срока
за кандидатстване от страна на финансовите посредници по инструмента изтече на 28
септември 2012г. През декември 2012 са сключени договори с първите 4 банки по инструмента.
В началото на второто тримесечие на 2013 е сключен договор с още един финансов посредник.
В процес на сключване са договори с още два финансови посредника. Към настоящия момент
бюджетът на инструмента е 400 млн.евро, от които 200 млн.евро по оперативната програма.
По предварителни данни от началото на годината до края на месец май 2013 по инструмента
банките, с които има сключени договори са отпуснати приблизително 257 заема на обща
стойност 35.5 млн.евро. Инструментът е все още в начален етап на изпълнение. В зависимост
от резултатите от изпълнението на инструмента и констатиране на необходимост ще се
предприемат допълнителни облекчения. Към настоящия момент Управляващия орган на
оперативната програма бенефицира разходите във връзка с подадени отчети от страна на
бенефициентите в нормативно установения срок в ПМС №179 от 10.08.2010 г. Съгласно
разпоредбите на постановлението, управляващия орган бенефицира разходите като разглежда
и се произнася по всички отчети и документи, представляващи основание за плащане в срок 45
работни дни от датата на тяхното получаване, като уведомява за това писмено бенефициента.
Междинните и окончателните плащания към бенефициента се извършват в срок от 10 работни
дни след одобряване на документите от управляващият орган. Благодаря.
Председател: Благодаря, г-н министър. Г-н Бойчев, имате възможност за реплика към отговора
на министъра.
Жельо Бойчев: Благодаря за отговора, г-н министър. Смисъла на моя въпрос беше да се
сложи точка на дълго коментирания последните месеци анализ на състоянието и резултатите
на ОП "Конкурентоспособност". Вие го направихте в момента в залата. От този отговор и от
отговора на вашия въпрос аз разбрах, че по приоритетна ос Реално усвоените средства са
4.19%, по приоритетна ос Повишаване и ефективност на предприятията и насърчаването на
развитието на благоприятна бизнес среда – 26%, Укрепване, международни пазарни позиции
на българската икономика – 8.68%, приоритетна ос Техническа помощ – 16.25%. Това са
официалните резултати, добре е българските граждани да ги знаят и да знаят какво се е
постигнало в рамките на един мандат управление на ПП ГЕРБ в МИЕТ, пряко отговарящо за
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управляващия орган и за работата на тази оперативна програма. Зад това стоят пропуснати
работни места, зад това стоят пропуснати инвестиции и без да стартираме тази програма, г-н
министър, реално и ефективно няма как да реализираме и устойчив растеж в нашата страна. И
имам още н адежда това, което видях от вашия отговор – рискът от загуба на тези 30 млн. евро
за 2013, 60 млн.евро за 2014 – средства, вие, вашия екип, вашата администрация да направите
всичко възможно тези пари да не бъдат връщани. Те трябва да стигнат до българските
предприемачи. Благодаря.
Председател: Благодаря, г-н Бойчев. Г-н министър, желаете ли дуплика?
Драгомир Стойнев: Благодаря, г-жо председател. Уважаеми дами и господа народни
представители, уважаеми г-н Бойчев, напълно съм съгласен с вас. Изпуснато бе ценно време
тези средства да достигнат до българския бизнес, тъй като и по данни на Евростат ние сме
икономиката с най-много фалиращи фирми. За съжаление през последните години като че ли
имаше едно разминаване между това, което желае бизнеса и това, което администрацията
предоставя, но ви уверявам, че от сега нататък това разминаване вече няма да го има и
напротив – бизнеса и администрацията ще бъдат партньори, защото тези пари, които са
предоставени по оперативната програма, те са за българският бизнес, така че тези пари,
мястото на тези пари е в българската икономика. Благодаря ви.
13:10ч.
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Дата: 21.06.2013
Източник: БНТ
Предаване: Парламентарен контрол
Място на материала:
Продължителност в мин.: 10
Брой думи: 1308

Текст: Председател: Следващото питане е от н.п. Димчо Михалевски относно политиката на
МИЕ за гарантиране успешното използване на средствата по ОП "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Г-н Михалевски, имате
възможност в рамките на 3 минути да развиете своето питане.
Димчо Михалевски: Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми г-н министър. Този въпрос е
изключително важен по няколко причини. Първо защото констатациите на всички в България са,
че икономиката ни е в сериозна депресия и мотора, който може да изведе в момента България
не работи нормално. И вторият важен въпрос, свързан с моето питане е, че за следващият
планов период по новата планирана програма "Иновации и предприемачество" основната
роля и фокус в програмата ще бъде акцента върху инвестиции в иновации. вие преди малко в
отговор на мой колега споменахте числата на усвояване към момента и ето първата
приоритетна ос на тази програма е именно за стимулиране на стартиращи иновативни
предприятия и разработване на иновативни продукти е с усвояване малко над 4.19%. Като цяло
погледнато, ако сме непредубедени или по-скоро неинформирани, ако погледнем данните на
програмата и видим, че тя има реално разплатени средства 46.96% и реално възстановени
сертифицирани средства от ЕК 50.17% ще кажем дори, че тази програма е отличник. Но ако се
вгледаме по-внимателно в числата и направим анализа и на база на приоритетните оси, които
вие споменахте и за момента изключим приоритетна Ос 3, която е свързана с инструменти за
финансов инженеринг виждаме, че реално програмата в другите оси е усвоила 16.8% от целия
ресурс. А те са насочени именно към подпомагане технологичната модернизация на
предприятията, към иновациите и към подчертавам – стимулиране на укрепване на позициите
на международните Пазарни позиции на българските предприятия в чужбина. Какъв е извода –
извода е, че имаме огромен проблем, тъй като и вглеждайки се в трета ос – финансовия
инженеринг, реално средствата, които до момента, вие споменахте числото 185 млн. евра,
стигнали до българските предприятия, това е най-вече през гаранционния фонд и тепърва
предстои да стартира шестият фонд в инструмента за предоставяне на финансиране чрез
споделяне на риска, дефакто истинската стойност на ресурса, национален и европейски, който
през този инструмент е стигнал до българските предприятия е от порядъка на 15%. Възниква
въпроса – имаме 2 години и половина до края на реалното усвояване на програма, реално ние
някъде сме под 30% цялостно усвояване на средствата, доста под 30, какво ще се направи
първо за цялостното подобряване на усвояването, тъй като имаме още един риск, който искам
да спомена, че до края на годината плана за тази година от възстановяване н а средства на ЕК,
който трябва да получим обратно от тях е в размер на 125.6 млн.евро, като за първите 5
месеца за зрителите и слушателите на националното радио ще припомня, че са възстановени
12 млн., тоест 10%, а в оставащите 7 месеца трябва да бъдат възстановени още 112-113 млн.
или 90%. Моя въпрос към вас е какво ще направим по финансовите инструменти, по цялостния
инструмент Джереми и как ще преодолеем риска от загуба на средства по автоматичното
освобождаване, правилото n+2, n+3 и най-важния въпрос – как тези средства реално ще
стигнат до българските предприятия и до българската икономика. Благодаря.
Председател: Благодаря, г-н Михалевски. Г-н Стойнев, имате възможност за отговор.
Драгомир Стойнев: Уважаема г-жо председател, уважаеми дами и господа народни
представители, уважаеми г-н Михалевски. В началото на 2013 рискът от загуба на средства по
програмата към края на годината бе оценен на 50 млн.евро. Управляващия орган предложи и
бяха приети мерки. Те обаче се оказаха закъснели към 31 май 2013 и все още съществува риск
от загуба на средства за 2013г. по оперативната програма, се оценява на около 30 млн. евро,
а за 2014 – на 60 млн.евро. С цел минимизиране на загубата на средства в дългосрочен план
новото ръководство на МИЕ и управляващия орган – оперативната програма планира да
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ускори процесите по оценка на проекти и сключване на договори за безвъзмездна помощ, да
въведе подходяща организация за ускорено съгласуване на документи на бенефициентите,
изпълняващи договори по оперативната програма, за да не се стига до тяхното удължаване,
да ускори процесите по разглеждане и одобрение на отчети с искане за плащане. В процеса на
изпълнението на финансовите инструменти, създадени по инициативата Джереми към момента
не са идентифицирани сериозни проблеми. Резултатите по (?) инструменти показват сериозен
напредък при изпълнението. Важно е да се спомене Обаче, че с оглед ускоряване на напредъка
по някои от финансовите инструменти са предприети следните мерки: по финансов инструмент
Гаранции , покриващи загуба на портфейл от заеми през 2012 г на два пъти са предприемани
колективни действия, насочени към облекчаване на условия за предприятията, състоящи се в
следното: Разширяване на обхвата на инструмента за осигуряване на оборотни средства към
всички икономически жизнеспособни дейности, насочени към засилване стопанската дейност на
предприятията. Добавяне на револвиращи кредитни линии сред допустимите транзакции през
втората половина на 2012г., по отношение риска профил на портфолиото на финансовите
посредници са премахнати изисквания за концентрация на предприятия с най-нисък рейтинг,
увеличаване на максималния срок за погасяване на инвестиционните кредити от 6 на 10
години. В резултат на предприети мерки към момента се наблюдава увеличаване на
усвояемостта по инструмента в последното тримесечие. По предварителни данни към края на
месец май 2013 по инструмента са отпуснати приблизително 3000 заема на малки и средни
предприятия на обща стойност над 185 млн. евро, което представлява 61% от бюджета на
инструмента. При по-голямата част от капиталовите инструменти като фонд за рисков капитал,
мецанин фонд и фонд за растеж се наблюдават трудности, свързани със срещани затруднения
при набиране на частен капитал от страна на избраните финансови посредници. Слабият
интерес на частните инвеститори към по-рисковите сегменти на пазара се наблюдава като
обща тенденция в целия регион. Във връзка с посоченото след анализ на напредъка по
капиталовите инструменти през отчетения период, европейския инвестиционен фонд
констатира липса н а сериозен напредък при набирането на частен капитал от страна на
избрания фонд, мениджър по финансовия инструмент, фонд за растеж или access capital през
20-12 и в началото на 2013 г. ЕИФ прекратява ангажимента си към издадения финансов
посредник по финансов инструмент Фонд за растеж. Решението на ЕИФ е съгласувано с
инвестиционния борд и заделения финансов ресурс в размер на 30 млн.евро, финансирани по
ОП "Конкурентоспособност" е пренасочен към друг инструмент. ЕИФ разработи и нов
капиталов инструмент – фонд за съфинансиране с финансов ресурс 20 млн.евро по линия на
ОП "Конкурентоспособност", който очаква да бъде обявен в най-кратък срок и който е
адресиран констатирания проблем по отношение на необходимостта от предварително
привличане на капитал от частни инвеститори. Липсата на изискването за предварително
набиране на частни средства дава възможност непосредствено след избирането на съответния
финансов посредник, изпълнението на дейностите по инструмента да стартира. Изпълнението
на всички създадени финансови инструменти в рамките на Инициативата Джереми се
проследява внимателно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни корективни
действия. Г-н Михалевски, вие сте напълно прав, че главното усвояване, ако може да се
нарече, е съсредоточено в т.нар. финансови инструменти. За съжаление предишното
ръководство на МИЕ не е разбрало това, което иска българският бизнес. Българският бизнес
иска модернизация на своите предприятия. Това е основното, което иска. За съжаление са
създали необходимите препятствия тези пари целенасочено да отиват до българският бизнес.
Има много разочаровани, има хора, които се оказват, които казват дори – какъв е смисъла да
кандидатствам по оперативната програма, когато знам, че няма да спечеля проекта, когато
знам, че администрацията ще ме бави. Уверявам ви, че са проведени разговори с
ръководството на оперативната програма и поемам като ангажимент наистина улесняване на
достъпа до този финансов ресурс, който ЕК е предоставила за българските предприятия.
Благодаря.
Председател: Благодаря, г-н министър. Г-н Михалевски, имате възможност за два уточняващи
въпроса.
Димчо Михалевски: Уважаеми г-н Стойнев, аз ще концентрирам двата си уточняващи въпроса
визирайки сроковете и проблемите, Които имаме. Първият е свързан с наистина риска за
усвояване на средства до края на годината. Действително бяха идентицифирани мерки, които
да свалят оценката от 50 млн.евро загуба до 15, но аз считам, че тук има необходимост от още
усилия.
13:25
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Дата: 21.06.2013
Източник: БНТ
Предаване: Парламентарен контрол
Място на материала:
Продължителност в мин.: 6
Брой думи: 981

Текст: Председател: Сега г-н Жельо Бойчев ще може да развие и питането си към министъра
на икономиката и енергетиката за бъдещата ОП "Иновации и конкурентоспособност" а
следващия програмен период 2014-2020г. Имате три минути да развиете питането, г-н Бойчев.
Жельо Бойчев: Благодаря, г-жо председателстващ. Смисълът на грешките и анализът на
резултатите трябва да ни води до по-добри действия и затова аз притеснен от информацията,
която имаше в средствата за масова информация относно готовността и подготовката на ОП
"Иновации и конкурентоспособност" за втория програмен период 2014-2020 си позволих да
отправя това питане към вас, г-н министър. Това, че голяма част от средствата няма да стигнат
до българския бизнес в първия програмен период се дължи в голяма степен и на схемите за
финансиране. Те са доста размити, следват нецеленасочена политика на правителството по
отношение на развитието на бизнеса и иновациите. Няма приоритизация, а там, където има –
тя е доста спорна. Аз ще си позволя да дам само един пример. Имаше един скандал миналата
година, където в една схема едновременно се обслужват и технологични и фундаментални
иновации и помните т.нар. случай Митко Пайнера. Човека няма никаква вина за това, че някой е
решил, одобрил и е включил в рамките на част от схемите за финансиране такъв тип т.нар.
фундаментални иновации с доста неясна ефект и стойност към българската икономика. В тази
връзка бих искал да ме информирате за напредъка и подготовката на бъдещата оперативна
програма и в каква степен това, което обещахме – разговора, дебата с браншовите,
неправителствените организации, представителите на бизнеса се води в посока тя да бъде
изградена с такъв тип мерки, правила и процедури, които да бъдат съгласувани и да бъдат в
помощ на малките и средните предприятия в България. благодаря ви.
Председател: Благодаря. Заповядайте, г-н Стойнев, за отговор в рамките на 5 минути.
Драгомир Стойнев: Уважаема г-жо председател, уважаеми дами и господа народни
представители, уважаеми г-н Бойчев. Процесът по подготовката на ОП "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 стартира през 2012 с решение на МС, с което се одобрява
списък с тематични цели, оперативни програми и ведомства, които да подготвят новите
оперативни програми. В хода на подготовката на концепция за ОП "Иновации и
конкурентоспособност" са проведени проучвания и фокус групи сред бенефициенти и други
заинтересовани страни, бизнес организации, научни институти и консултанти и други по
отношение опита им с настоящата ОП "Конкурентоспособност". Едновременно с това в края
на 2012 и началото на 2013 са проведени интензивни работни срещи и консултации с бизнеса в
рамките на споразумението за предоставяне на консултантски услуги с международната банка
за възстановяване и развитие. Въпреки проведените консултации и работни срещи,
предишното ръководство прави опит с едно-единствено заседание на 26 април 2013, на
тематичната работна група да се одобри концепция за ОП "Иновации и
конкурентоспособност" с обособени три приоритетни оси както следва: Приоритетна ос 1 –
Иновации в предприемачество, приоритетна ос 2 – Конкурентоспособност и ресурс на
ефективност, приоритетна ос 3 – Финансови инструменти. По приоритетна ос 1 и 2 се
предвижда да бъдат изпълнявани мерки в подкрепа на организациите, подкрепящи бизнеса с
цел предоставяне на модерни иновативни услуги в зависимост от техните функции. Както на
заседанието от 26 април 2013, така и в периода 29 април 2013 до 15 май са получени
становища, съдържащи препоръки и изразяващи несъгласие с голяма част от заложените в ОП
"Иновации и конкурентоспособност" подходи, цели и инструменти. Становища са изпратени
от КРИБ, БТПП, НПО, тематична група социални организации, академичната общност, НСОРБ.
Препоръки са изразили и представители на министерствата в работната група. Въпреки
получените ясни сигнали от страна на представителите на обединението на предприятията в
България, представени в работната група, предишното ръководство на управляващия орган не
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е взело под внимание забележките на бизнеса, който ще бъде пряк ползвател на средствата по
оперативната програма, като на 27 май е публикувал спорната концепция на интернет
страницата на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" ,
съдържаща по-задълбочена обосновка и допълнителна информация за предложения подход,
обсъдени на първото заседание на работната група на 26 април. По този начин е допуснато
напрежение между управляващия орган и заинтересованите страни поради недопустимо
нарушение на диалога, съчетано с липса на обратна връзка за причините, поради които не са
отразени препоръките на бизнеса. Със встъпването си в длъжност, новото ръководство на МИЕ
и управляващия орган незабавно възстанови и задълбочи диалога с цел постигане на единно
разбиране по представените от страна на бизнеса и браншовите организации становища и
предложение по концепция на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020,
както и по-пълно отразяване на действителните нужди на българската икономика при
разработването на новата оперативна програма. Новото ръководство на МИЕ инициира
провеждането на работни срещи с всички заинтересовани страни от работната група, които се
проведоха в периода 6 юни 2013 до 11 юни 2013г. На работните срещи бяха обсъдени всички
препоръки и коментари, предоставени от организациите на работната група. Въз основа на
проведените разговори и постигнатите договорености се предвижда да бъде разработена втора
версия на ОП "Иновации и конкурентоспособност", която да бъде представена за обсъждане
на второто заседание на тематичната работна група в края на месец юни. Благодаря ви.
Председател: Благодаря ви, г-н министър. Г-н Бойчев, имате възможност да зададете два
допълнителни въпроса.
Жельо Бойчев: Уважаема г-жо председателстващ, няма да задавам допълнителни въпроси
към г-н министъра. Разчитам на това, че той и ръководената от него администрация си е
направило извода от резултата от досега действието на програмата и са разбрали, че няма
как да създаваш мерки за подкрепа на бизнеса, без преди това да си се допитал какви са
неговите реални потребности и без подобна инициатива да бъде съгласувана с тях. Иначе
всичко, което правим е обречено на провал и се надявам този стратегически, реформаторски
подход, който виждам във вас в самото начало да бъде съхранен от тук нататък и да бъде
приложен така и по отношение на сферата на иновациите и на секторите в икономиката, които
трябва да бъдат приоритизирани и подкрепяни в оперативната програма в следващия
програмен период. Благодаря ви.
Председател: Благодаря ви, г-н Бойчев. Г-н Министър, имате ли нещо да допълните?
Благодаря.
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Заглавие: CBN: BI софтуер е внедрен в 30 индустриални вертикали досега
Подзаглавие: Водещата индустрия по брой клиенти на BI решения държи 27% от всички
инсталации, според агенцията
Автор:
Текст: 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 Oracle“,
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., твърдят 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 конкурентоспособността 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.
***
CBN: ДОСТАВКИТЕ НА ХАРДУЕР - СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН РЪСТ
Анализаторите от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. определят Q1'13 като изключително тримесечие
за доставките на ИКТ хардуер в България. На фона на икономическата криза, стагнацията в
продажбите на дребно, на националните протести и несигурната бизнес среда след оставката
на правителството - данните за вноса на хардуер са наистина изненадващи, посочват от CBN.
Според тях "изненада е не само обемът, който надхвърли $100 млн. Изненада определено са
резултатите за мобилните компютърни устройства, които с лекота задминаха границата от 100
хил. единици и отново вдигнаха пазара на компютърни системи като цяло. Очевидно таблетите
започват да изживяват звездния си експоненциален ръст", твърдят от CBN.
Анализаторите смятат, че вносът на настолни компютри се увеличава с високи стойности (и в
бройки, и в пари), което опровергава трайните тенденции на международните пазари за
постепенен спад на настолните машини. От CBN определят като впечатляващ ръста и при
мобилните телефони, не само защото вносът е задминал границата от 500 хил. единици, а
защото средната цена се повишава. Това се случва на фона на увеличаваща се безработица и
намаляващата покупателна способност на населението.
"Пазарът е напред за първи път от много време насам и при мониторите - с двуцифрен ръст.
Изненадващо високо се оказва и повишението на доставките на мрежов хардуер", посочват от
CBN. Цялата компонентна база, с изключение на клавиатурите, също е със сериозен ръст, но
той e бил очакван от анализаторите.
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Резюме: 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.
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"Добри са резултатите за UPS устройствата и за флаш паметите. Традиционно пазарът на
печатащи устройства показва проблеми. Малко е странно, но вносът на цифрови камери се
срива през тримесечието. Спад наблюдаваме и при прожекторите", допълват от CBN.
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Подзаглавие:
Автор: Ивайло СТАНЧЕВ
Текст: Само за последните десетина дни в публичното пространство се завъртяха толкова
противоречиви информации за усвояването на европейските фондове, че хората започнаха да
се чудят дали политиците ни са присъствали в училище в часовете по математика, или боравят
с някакви собствени теории за събиране и изваждане на числата. Първо, вицепремиерът и
министър на правосъдието Зинаида Златанова, която именно отговаря за оперативните
програми, заяви, че България е застрашена да бъде сред последните в Европейския съюз по
усвояване на средства от сегашния евробюджет. После стана по-конкретна и посочи, че към
края на тази година вероятно ще загубим 237 млн. евро. Незнайно защо и как след това
последваха няколко публикации в различни медии, според които сумата на парите, които ще
загубим, вече беше един милиард лева. "Черешката на тортата" сложи евродепутатът Ивайло
Калфин, който официално оповести, че България вероятно ще се прости с между половин и
един милиард евро от фондовете, с които разполага, през сегашния финансов период. В опит
да опровергае тези твърдения глас наддаде и бившият министър Томислав Дончев: "От
обърканото цитиране на данни - отбеляза той - разбрах следното: правителството няма
намерение да работи и да плаща до края на годината и България ще загуби пари. Но за това
ще са виновни предишните."
Че политиците у нас обичат да си чешат езиците по темата за европейските фондове, знаем
отдавна, но в случая се забелязва една странна негативна градация, очертаваща
от лошо по-лошо бъдеще
Ползата от нея вероятно би трябвало да измерят социолозите, но на фона на останалите
политически събития по нищо не личи повтарянето на мантрата "колко сме зле" да върши
някаква работа. Далеч по-разумно би било да се каже какви мерки ще се вземат, за да се
ускори процесът на разплащане на средствата от оперативните програми.
Всъщност при цялата тази канонада от числа с много нули никъде не чухме отговора на найважния въпрос: може ли да загубим нещо, което все още не притежаваме? Както е добре
известно, Брюксел е заделил едни милиарди за България, но в никакъв случай не ни ги е дал
даром, така че да може да ги загубим с лека ръка, каквото внушение се опитват да направят
управляващите. Единствената възможност, която стои пред страната по отношение на тези
пари, е да спечелим колкото се може повече. Едва след това, при наложени финансови
корекции и разкрити нарушение, е редно да се говори за загуби.
Не бива да забравяме също, че в историята на ЕС няма държава, която да е усвоила на 100%
отпуснатите й средства. Затова резултати над 90% се приемат за отлични, а около 80 на сто за много добри. Ако българските управници бяха на ниво, отдавна щяха да са разяснили тези
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Резюме: Само за последните десетина дни в публичното пространство се завъртяха толкова
противоречиви информации за усвояването на европейските фондове, че хората започнаха да
се чудят дали политиците ни са присъствали в училище в часовете по математика, или боравят
с някакви собствени теории за събиране и изваждане на числата. Първо, вицепремиерът и
министър на правосъдието Зинаида Златанова, която именно отговаря за оперативните
програми, заяви, че България е застрашена да бъде сред последните в Европейския съюз по
усвояване на средства от сегашния евробюджет. После стана по-конкретна и посочи, че към
края на тази година вероятно ще загубим 237 млн. евро. Незнайно защо и как след това
последваха няколко публикации в различни медии, според които сумата на парите, които ще
загубим, вече беше един милиард лева. "Черешката на тортата" сложи евродепутатът Ивайло
Калфин, който официално оповести, че България вероятно ще се прости с между половин и
един милиард евро от фондовете, с които разполага, през сегашния финансов период. В опит
да опровергае тези твърдения глас наддаде и бившият министър Томислав Дончев: "От
обърканото цитиране на данни - отбеляза той - разбрах следното: правителството няма
намерение да работи и да плаща до края на годината и България ще загуби пари. Но за това
ще са виновни предишните."

15

Медиен мониторинг | 6/22/2013

подробности. Само че така нямаше всеки резултат, различен от теоретичния максимум, да се
приема за провал, и съответно нямаше да има за какво да се хулят политическите опоненти.
За да не сме и ние голословни, ще разгледаме
фактите такива, каквито са
Вицепремиерът Зинаида Златанова обясни, че под риск от загуба са 30 млн. евро от
оперативната програма "Околна среда", между 73 и 123 млн. евро от "Регионално развитие", 50
млн. евро от "Конкурентоспособност", 70 млн. евро от "Развитие на човешките ресурси", 5
млн. евро от "Административен капацитет" и близо 9 млн. евро от "Техническа помощ".
Отделно под въпрос били и още около 100 млн. евро от Програмата за развитие на селските
райони. Единствено по оперативната програма "Транспорт" нямало риск от загуби. Златанова
все пак уточни, че това са потенциални и индикативни числа, които могат да бъдат както помалки, така и по-големи към края на годината.
Според Ивайло Калфин пък за шест години и половина у нас са усвоени 31% от структурните
фондове, което означава, че за да се наваксат останалите близо 70%, е необходимо през
следващите две да се харчат по 150 млн. евро на месец. "До края на годината ще стане ясно
колко точно пари ще загуби България, но очакванията са, че те ще възлязат на 6-8% от
средствата, предназначени за страната през настоящия финансов период", твърди още той.
Погледнато така, положението наистина не изглежда розово, но за радост и Златанова, и
Калфин не казват цялата истина. Не че не я знаят. Просто им е по-удобно от политическа
гледна точка. В действителност към момента
няма загубени пари
по нито една от седемте оперативни програми, финансирани от Структурните и Кохезионния
фондове. Това е видно от всички официални документи, както и от Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от ЕС. Досега са отписани (б.а. - какъвто е
правилният термин) единствено 90 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони,
от които близо 39 млн. евро от бюджета за 2009-а и 51 млн. евро от този за 2010 година. Загуби
има и по програмата "Рибарство" - малко над 4 млн. евро, както и по програмите за
трансгранично сътрудничество - общо 3.3 млн. евро.
Средствата от фондовете на Европейския съюз се усвояват по правилото n+2/n+3, според
което заложеният бюджет за всяка година трябва да се усвои в срок до две или три години след
това. Тоест до края на 2013-а е необходимо да бъдат направени плащания, които да покрият
заявените за 2010-а и 2011 г. суми. Последните трансфери по този програмен период пък могат
да се извършват до 31 декември 2015-а. Точно на тази база се правят и спекулациите за
големи загуби. Казва се, че ще изтървем един милиард лева, а на практика това е
приблизително сумата, която трябва да се разплати до края на годината (виж таблицата). За да
се случи отписване на толкова много пари, е нужно през следващите шест месеца да не се
работи по никакви европроекти и всички плащания да бъдат спрени.
Конкретните числа на вицепремиера Златанова са получени като предположение, че
споменатите по-горе суми по отделните програми няма да могат да бъдат разплатени в срок.
Още отсега обаче е ясно, че някои от
прогнозите й са тотално сбъркани
По програмата "Конкурентоспособност" например тя твърди, че под риск са 50 млн. евро. Но
това няма как да е вярно, след като по план до края на 2013-а е необходимо ЕС да
сертифицира точно 1.016 млрд. лв., а към 31 май вече са били платени 970 млн. лева. С други
думи, до края на годината има да се усвоят само още 46 млн. лв., а какво остава да говорим за
отписване на цели 50 млн. евро, които са си 98 млн. лева.
Подобни сметки могат да се направят и за останалите оперативни програми. Несъмнено найсложно изглежда положението по "Регионално развитие", където заложената цел е 1.332 млрд.
лв., а постигнатият засега резултат - 970 млн. лева. Но ако обърнем внимание, че само през
април са били сертифицирани 130 млн. лв., нещата придобиват съвсем друг вид.
По-скоро трябва да се притесняваме за програмата "Околна среда", по която от 2007-а насам
Евросъюзът е възстановил общо 600 млн. лв., а в останалите месеци до края на годината
трябва да преведе още 300 млн. лева. Но и в този случай има важни подробности, които могат
да се окажат решаващи. Същинското договаряне на средства по екопрограмата стана едва
през втората половина на 2011-а и през 2012-а, така че реалното изпълнение на проектите чак
сега навлиза в най-активната фаза и съответно
големите плащания предстоят
Няма как да не се отбележи също така, че служебното правителство реши авансовите
плащания към бизнеса и общините да бъдат увеличени от сегашните 20-35 до 65%, а
междинните - до 95 на сто. Нововъведението важи за всички оперативни програми, като от него
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могат да се възползват още и централната администрация, държавни агенции и дружества. И
Всичко това неминуемо ще повиши темпото на усвояване на европарите през следващите
няколко месеца.
Ако пък управляващите се захванат за работа и оставят оправданията и черногледството
настрана, е напълно реалистично страната ни да постигне обща усвояемост на средствата от
ЕС В размер на около 80%, което, както казахме, ще е един много добър резултат. Към 3 юни
вече са били договорени почти всичките 15.6 млрд. лв., а разплатените са близо 40 на сто или
6.2 млрд. лева. Нищо не пречи в останалите две години и половина, през които могат да се
извършват плащания по вече сключените контракти, да бъдат усвоени поне още толкова пари.
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Дата: 22.06.2013
Източник: в. Стандарт
Страница: 9
Брой думи: 214
Резюме: Най-много пари за образование и квалификация ще бъдат предвидени в новата
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", по която бизнесът ще получава
средства от ЕС през следващия програмен период 2014-2020 г. Това е нейният приоритет
номер 1, следван от инвестициите в интелигентен ръст на производството. На трето и четвърто
място в приоритетите при харченето на парите от ЕС са развитието на зелената икономика и
доброто управление на фирмите. Досега конкурентоспособността на българската икономика се
основава главно на ниските цени на труда и ресурсите, но целта е до 2020 г. това да се
промени. Иновациите, доброто обучение, модерните научни изследвания и новите технологии
ще дърпат икономиката ни напред, предвиждат параметрите на програмата, предложени от
Министерството на икономиката за обществено обсъждане. Производителността на труда в
България за 1 час работа е 5 евро, докато в ЕС е 32,2 евро. Това положение трябва да се
промени и в тази насока са разработени целите на новата оперативна програма. Тя има три
приоритетни оси, първата е създаване на нови предприятия и разширяване на
съществуващите, но само с иновативни практики. Втората е технологично модернизиране, ВЕИ
и повишаване на енергийната ефективност, а третата - облекчаване на достъпа до
финансиране. Целта на използването на парите от програмата "Иновации и
конкурентоспособност" е до 2020 г. бедните в България да намалеят с 260 хил. души.
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Заглавие: От 2014 до 2020 залагаме на образовани работници
Подзаглавие: Целта на новата програма "Конкурентоспособност" е да се повишат доходите
на населението
Автор: Валерия СТОЙКОВА
Текст: Най-много пари за образование и квалификация ще бъдат предвидени в новата
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", по която бизнесът ще получава
средства от ЕС през следващия програмен период 2014-2020 г. Това е нейният приоритет
номер 1, следван от инвестициите в интелигентен ръст на производството. На трето и четвърто
място в приоритетите при харченето на парите от ЕС са развитието на зелената икономика и
доброто управление на фирмите. Досега конкурентоспособността на българската икономика се
основава главно на ниските цени на труда и ресурсите, но целта е до 2020 г. това да се
промени. Иновациите, доброто обучение, модерните научни изследвания и новите технологии
ще дърпат икономиката ни напред, предвиждат параметрите на програмата, предложени от
Министерството на икономиката за обществено обсъждане. Производителността на труда в
България за 1 час работа е 5 евро, докато в ЕС е 32,2 евро. Това положение трябва да се
промени и в тази насока са разработени целите на новата оперативна програма. Тя има три
приоритетни оси, първата е създаване на нови предприятия и разширяване на
съществуващите, но само с иновативни практики. Втората е технологично модернизиране, ВЕИ
и повишаване на енергийната ефективност, а третата - облекчаване на достъпа до
финансиране. Целта на използването на парите от програмата "Иновации и
конкурентоспособност" е до 2020 г. бедните в България да намалеят с 260 хил. души.
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Дата: 22.06.2013
Източник: в. Труд
Страница: 11
Брой думи: 162
Резюме: Нови промени в правилата на европрограмата за бизнеса "Конкурентоспособност"
подготвя икономическото министерство. Целта е да се ускори усвояването на средствата, стана
ясно от отговор на министъра на икономиката Драгомир Стойнев по време на парламентарния
контрол вчера. През последните години правилата и схемите по програмата се ревизираха
неколкократно.
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Заглавие: Европрограмата за бизнеса пак ще се променя
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нови промени в правилата на европрограмата за бизнеса "Конкурентоспособност"
подготвя икономическото министерство. Целта е да се ускори усвояването на средствата, стана
ясно от отговор на министъра на икономиката Драгомир Стойнев по време на парламентарния
контрол вчера. През последните години правилата и схемите по програмата се ревизираха
неколкократно.
Стойнев изнесе нови данни за еврофинансирането, което България може да загуби по
програмата през тази и следващата година. Според него към момента рискови за 2013 г. са 30
млн. евро, а за 2014 г. - 60 млн. евро.
Част от мерките за справяне с проблема, изброени вчера, бяха предприети още от служебния
кабинет, който оцени риска от загуба на средства на 50 млн. евро. Стойнев не поясни точно
какви ще са новите стъпки, само каза, че те ще включват съкращаване на срока за одобрение
на проектите, както и на документите по време на изпълнението им.
Освен това вероятно ще има втора серия от изменения в схемата за енергийна ефективност с
бюджет от 293.4 млн. лв.
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Дата: 22.06.2013
Източник: в. Форум медикус
Страница: 8
Брой думи: 149
Резюме: В новата мощност са инвестирани 75 млн. лева. Строежът на високотехнологичния
комплекс е продължил две години и половина и включва завод за твърди лекарствени форми с
разгъната застроена площ 21 280 кв. м и лабораторно административен комплекс с площ 5000
кв.м. Част от машините на стойност близо 4 млн. лв. са закупени със средства по европейски
проект за конкурентоспособност. Идейният проект за новия завод е получил сертификат за
Инвеститор първи клас през 2007 г. от Българската агенция за инвестиции.
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Заглавие: "Софарма" с нов завод за твърди лекарствени форми
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В новата мощност са инвестирани 75 млн. лева. Строежът на високотехнологичния
комплекс е продължил две години и половина и включва завод за твърди лекарствени форми с
разгъната застроена площ 21 280 кв. м и лабораторно административен комплекс с площ 5000
кв.м. Част от машините на стойност близо 4 млн. лв. са закупени със средства по европейски
проект за конкурентоспособност. Идейният проект за новия завод е получил сертификат за
Инвеститор първи клас през 2007 г. от Българската агенция за инвестиции.
Заводът за твърди лекарствени форми е с капацитет 4 млрд. таблетки годишно и ще осигури
420 нови работни места. Оборудването е последно поколение и е доставено от водещи
европейски производители. Пълната автоматизация на производството гарантира контрол на
качеството в реално време. Внедрените инсталации са енергоефективни и отговарят на найвисоките съвременни стандарти за екологично производство и защитена работна среда.
Новата придобивка е поредна стъпка в модернизацията на производствените мощности на
"Софарма".
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 21.06.2013
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://www.econ.bg/Новини/Орешарски-Барозу-и-Рампой-си-говорят-заеврофондове_l.a_i.447938_at.1.html
Брой думи: 195
Резюме: Тази година трябва да усвоим два пъти повече пари от предходни, смята премиерът,
който е на посещение в Брюксел
Ускореното усвояване на еврофондовете ще бъде акцент на разговорите между премиера
Пламен Орешарски, председателя на Европейската комисия Жозе Барозу и председателя на
Европейския съвет Херман ван
Ромпой в Брюксел днес.
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Заглавие: Орешарски, Барозу и Рампой си говорят за еврофондове
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Тази година трябва да усвоим два пъти повече пари от предходни, смята премиерът,
който е на посещение в Брюксел
Ускореното усвояване на еврофондовете ще бъде акцент на разговорите между премиера
Пламен Орешарски, председателя на Европейската комисия Жозе Барозу и председателя на
Европейския съвет Херман ван
Ромпой в Брюксел днес.
"Най-важната работа трябва да се свърши през идващите няколко месеца, защото те
определят бъдещето на страната ни за десетилетие напред", подчерта Орешарски, пише в.
"Стандарт". Той добави, че
според анализите на служебното правителство, се очертават сериозни загуби при усвояването
на евросредства. По думите им страната ни трябва да усвои два пъти повече спрямо
предходни години.
Премиерът изтъкна, че занапред приоритет ще са оперативните програми
"Конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси".
Ще бъде променен и подходът по отношение на усвояването. "В стремежа си да не загубим
средства, администрацията по-малко се фокусираше върху ефективността от усвояването.
Сега нашата цел ще бъде не
просто да ги усвоим, а това да става с по-голям ефект върху развитието на страната ни",
посочи министър-председателят.
Към 31 май са усвоени 21% от европарите, съобщи вицепремиерът и министър на
правосъдието Зинаида Златанова преди дни. Според нея сме изправени пред опасност да
изгубим 237 млн. евро.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.econ.bg
Връзка:
http://www.econ.bg/Новини/Може-да-загубим-30-млн-лв-по-Конкурентоспособност_l.a_i.448144_at.1.html
Брой думи: 137
Резюме: Догодина пък сме изправени пред риска да загубим около 60 млн. евро
Има риск да загубим 30 млн. евро за 2013 г. по Оперативна програма "Конкурентоспособност".
Това заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев.
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Заглавие: Може да загубим 30 млн. лв. по "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Догодина пък сме изправени пред риска да загубим около 60 млн. евро
Има риск да загубим 30 млн. евро за 2013 г. по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". Това заяви по време на парламентарния контрол министърът на
икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели,
каза Стойнев, предаде БТА.
Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата. Планира се
да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане за
плащане.
Според вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова сме усвоили едва една
пета от европарите и сме изправени пред риска да загубим общо 237 млн. евро по всички
програми.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.focus-news.net
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1797373
Брой думи: 485

Заглавие: МИЕ ще подготви втора версия на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност 2014 - 2020“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Съществува риск 90 милиона евро по
ОП
“Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.“ да бъдат изгубени.
Тридесет милиона евро са от средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г.
Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, на парламентарно
питане, поставено от народния представител Димчо Михалевски, съобщиха от пресцентъра на
МИЕ. Стойнев представи политиката на МИЕ за гарантиране на успешното използване на
средствата по ОП“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 г“. С цел минимизиране на загубата на средства в дългосрочен план, новото ръководство
на МИЕ и Управляващият орган планират ускоряване на процесите по оценка на проекти и
сключване на договори за безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация
за бързо съгласуване на документи, разясни министър Стойнев и добави, че изпълнението на
всички създадени финансови инструменти в рамките на инициативата JEREMIE се проследява
внимателно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.
На въпрос министър Стойнев предостави информация и за конкретното състояние на
ОП“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г“.
Резултатите за средата на 2013 г. са неубедителни, посочи той. Към 31.05.2013 г. процентът на
сертифицираните от Европейската комисия средства по Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности“ са в размер на 4,19%. По тази ос се
финансира разработване и внедряване на иновации. Тя се радва на широк интерес от страна
на бизнеса, но поради неуспешен мениджмънт стойността на сертифицирани разходи е
изключително ниска, допълни Стойнев. По приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на
предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда“ са /одобрени/
сертифицирани 26,62% от средствата. Извършен е анализ, като е констатирана необходимост
от отстраняване на пропуски в мениджмънта, които да улеснят и ускорят изпълнението на
договорите от страна на фирмите.
Министър Драгомир Стойнев представи в пленарна зала и информация за подготовката на ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Според него, въпреки проведените
консултации и работни срещи, предишното ръководство на Управляващия орган е провело
само едно заседание на Тематичната работна група за одобряване на Концепция за
оперативната програма. Получени са забележки от страна на бизнеса, който ще бъде и пряк
ползвател на средствата от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, но тези сигнали не са
отразени, категоричен бе Стойнев. Според него по този начин е допуснато напрежение между
Управляващия орган и заинтересованите страни, като е бил нарушен диалогът и е липсвала
обратна връзка.
С встъпването си в длъжност новото ръководство на МИЕ и Управляващият орган стартира нов
диалог с цел постигане на единно разбиране по представените от страна на бизнеса и
браншовите организации становища. Целта е по-пълно отразяване на действителните нужди на
българската икономика при разработването на новата оперативна програма.
Министърът каза още, че след проведените разговори и постигнати договорености, е взето
решение да бъде разработена втора версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014
– 2020. Тя ще бъде представена за обсъждане на второто заседание на Тематичната работна
група в края на м.юни 2013 г.
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Резюме: София. Съществува риск 90 милиона евро по ОП “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.“ да бъдат изгубени. Тридесет
милиона евро са от средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г. Това съобщи
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, на парламентарно питане,
поставено от народния представител Димчо Михалевски, съобщиха от пресцентъра на МИЕ.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.lev.bg
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=72609
Брой думи: 165
Резюме: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн. евро,
заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
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Заглавие: Има риск от загуба на 30 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели, каза
Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата.
Планира се да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане
за плащане. По инициативата "Джереми" не са идентифицирани проблеми, има напредък по
усвояването на средствата, каза Стойнев. По някои от другите финансови инструменти,
предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност", ще бъде
разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни линии, информира министърът. Според него
е наложително облекчаване на процедурите за кандидатстване, особено по процедурите за
енергийна ефективност.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/06/21/news14231005.html
Брой думи: 165
Резюме: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в размер на 30 млн. евро,
заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
Заглавие: Има риск от загуба на € 30 млн. за конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по
Оперативната програма бе оценен на 50 млн. евро. Управляващият орган е предложил
мерки, но те са се оказали закъснели, каза Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за
загуба на около 60 млн. евро по програмата
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Планира се да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане
за плащане. По инициативата "Джереми" не са идентифицирани проблеми, има напредък по
усвояването на средствата, каза Стойнев. По някои от другите финансови инструменти,
предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност", ще бъде
разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни линии, информира министърът. Според него
е наложително облекчаване на процедурите за кандидатстване, особено по процедурите за
енергийна ефективност.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14230636
Брой думи: 165
Резюме: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в размер на 30 млн. евро,
заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
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Заглавие: Има риск от загуба на 30 млн. евро по ОП “Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по
Оперативната програма бе оценен на 50 млн. евро. Управляващият орган е предложил
мерки, но те са се оказали закъснели, каза Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за
загуба на около 60 млн. евро по програмата.Планира се да бъдат ускорени процесите по
оценка на проектите, както и на отчетите с искане за плащане. По инициативата “Джереми“ не
са идентифицирани проблеми, има напредък по усвояването на средствата, каза Стойнев. По
някои от другите финансови инструменти, предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по
ОП „Конкурентоспособност“, ще бъде разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни
линии, информира министърът. Според него е наложително облекчаване на процедурите за
кандидатстване, особено по процедурите за енергийна ефективност.
Lev
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14230961
Брой думи: 164
Резюме: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в размер на 30 млн. евро,
заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
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Заглавие: Има риск от загуба на 30 млн. евро по ОП “Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА. В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по
Оперативната програма бе оценен на 50 млн. евро. Управляващият орган е предложил
мерки, но те са се оказали закъснели, каза Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за
загуба на около 60 млн. евро по програмата.Планира се да бъдат ускорени процесите по
оценка на проектите, както и на отчетите с искане за плащане. По инициативата “Джереми“ не
са идентифицирани проблеми, има напредък по усвояването на средствата, каза Стойнев. По
някои от другите финансови инструменти, предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по
ОП „Конкурентоспособност“, ще бъде разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни
линии, информира министърът. Според него е наложително облекчаване на процедурите за
кандидатстване, особено по процедурите за енергийна ефективност.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/2013/06/21/news14230274.html
Брой думи: 323
Резюме: Премиерът Пламен Орешарски заяви в Брюксел, че е отворен за диалог и с
протестиращите, и с всички политически партии. Изявлението му дойде след призива на
председателя на Европейската комисия Жозе Барозу политиците у нас да потърсят консенсус в
името на интересите на гражданите. Правителството смята с работата си и с изпълнение на
програмата си да убеди хората, че работи в техен интерес, каза Орешарски по повод
продължаващите протести.
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Заглавие: Орешарски: Отворен съм за диалог и с протестиращите, и с всички партии
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Премиерът Пламен Орешарски заяви в Брюксел, че е отворен за диалог и с
протестиращите, и с всички политически партии. Изявлението му дойде след призива на
председателя на Европейската комисия Жозе Барозу политиците у нас да потърсят консенсус в
името на интересите на гражданите. Правителството смята с работата си и с изпълнение на
програмата си да убеди хората, че работи в техен интерес, каза Орешарски по повод
продължаващите протести. Запитан дали в отговор на призива на Барозу би протегнал ръка
към всички демократични политически партии, включително и към ГЕРБ, премиерът отговори:
Аз и досега съм заявявал, че съм отворен към всички, бих протегнал ръка към всички, уверих
Барозу, че ще работя по този начин. В отговор на въпрос не смята ли за нужно да смени
заместник-министри и областни управители, които предизвикват обществено недоволство,
Пламен Орешарски каза: Аз ще сменя всеки, за когото има съмнение, че не отговаря на
изискванията на заеманата длъжност - преди всичко професионални качества, на второ място
приемлива репутация в обществото. За да се прекъсне връзката на политиката с олигархията,
трябва когато се вземат публични решения, те да са независими от всякакви лобистки влияния,
обясни гледната си точка министър-председателят с уговорката, че терминът “олигархия“ няма
еднозначно тълкуване. Орешарски остана на позицията си, че избори сега няма да решат
проблемите, а има риск дори да ги задълбочат. Той каза още, че няма промяна в българската
позиция за Хизбула и че е предал това послание към Държавния департамент, израелското
правителство и посолствата на европейските партньори. По друга тема - за европейските
средства, премиерът съобщи, че още в следващите дни тук ще пристигнат министрите, които
управляват ключови оперативни програми, за да обсъдят с Еврокомисията как можем да
вземем максимума от сегашния програмен период. През следващия магистралите явно няма да
са най-важната цел, стана ясно от думите на премиера, който заяви, че приоритет ще е
конкурентоспособността на икономиката, в това число по-добрите условия за бизнес,
финансирането на малките и средните фирми, иновациите и околната среда.
БНР/Хоризонт
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.money.bg
Връзка: http://money.ibox.bg/news/id_950632760
Брой думи: 354

Заглавие: Орешарски се бори за еврофондовете в Брюксел
Подзаглавие: Министър-председателят поиска подкрепата на българските евродепутати за
договарянето на по-добри условия за страната ни през следващия програмен период
Автор:
Текст: Министър-председателят Пламен Орешарски проведе среща с български депутати в
Европейския парламент, за да ги запознае с приоритетите на новото правителство и да поиска
подкрепата им за договарянето на по-добри условия за България през следващия програмен
период.
Днес премиерът ще разговаря с председателя на Европейската комисия Жозе Барозу и с
председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой. Акцентът на срещите е върху
еврофондовете - тяхното ускорено усвояване до края на настоящия програмен период и
подготовката за разговори с ЕК по споразумението за предстоящите седем години. „Найважната работа трябва да се свърши през идващите няколко месеца, защото те определят
бъдещето на страната ни за десетилетие напред", подчерта Пламен Орешарски.
Той посочи, че според анализите на служебното правителство, се очертават сериозни загуби
при усвояването на евросредства. „Полагаме всички усилия, за да ги намалим", категоричен
беше премиерът, но страната ни трябва да усвои два пъти повече спрямо предходни години,
поясни той.
Премиерът изтъкна, че занапред приоритетно ще се гледа на оперативните програми
„Конкурентоспособност" и „Развитие на човешките ресурси". Ще бъде променен и подходът
по отношение на усвояването. „В стремежа си да не загубим средства, администрацията помалко се фокусираше върху ефективността от усвояването. Сега нашата цел ще бъде не
просто да ги усвоим, а това да става с по-голям ефект върху развитието на страната ни",
подчерта министър-председателят.
Той коментира пред евродепутатите приетия вчера от правителството план със
стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на икономическата среда, социалното
положение на гражданите и укрепването на държавността.
Премиерът посочи, че включените в него мерки са със срок до края на годината, тъй като
кабинетът работи при действащ бюджет, в който не могат да се правят големи размествания.
Затова целите сега са подкрепа на най-уязвимите социални групи чрез осигуряване на
допълнителни средства за родителите на малки деца, семействата на първокласници, хората
на минимална работна заплата, разширяване кръга на лицата с право на енергийни помощи и
др.
Предстои изключително сериозна работа по отношение на цената на електроенергията,
намаляването на административната тежест за бизнеса и подобряване функционалността на
Българската банка за развитие, за да се улесни достъпът на малкия бизнес до кредитен ресурс.
Имаме амбициозни планове и по ускоряване на електронното правителство, подчерта
министър-председателят.
Автор: Money.bg
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Резюме: Министър-председателят Пламен Орешарски проведе среща с български депутати в
Европейския парламент, за да ги запознае с приоритетите на новото правителство и да поиска
подкрепата им за договарянето на по-добри условия за България през следващия програмен
период.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.darikfinance.bg
Връзка:
http://www.darikfinance.bg/novini/95475/%C8%EC%E0+%F0%E8%F1%EA+%EE%F2+%E7%E0%E3
%F3%E1%E0+%ED%E0+%88+30+%EC%EB%ED.+%E7%E0+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%E
D%F2%EE%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2
Брой думи: 165
Резюме: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн. евро,
заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
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Заглавие: Има риск от загуба на € 30 млн. за конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели, каза
Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата.
Планира се да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане
за плащане. По инициативата "Джереми" не са идентифицирани проблеми, има напредък по
усвояването на средствата, каза Стойнев. По някои от другите финансови инструменти,
предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност", ще бъде
разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни линии, информира министърът. Според него
е наложително облекчаване на процедурите за кандидатстване, особено по процедурите за
енергийна ефективност.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.infostock.bg
Връзка: http://infostock.bg/infostock/control/news/details/45227
Брой думи: 166
Резюме: Източник: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
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Заглавие: Има риск от загуба на 30 млн. за конкурентоспособност
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Източник: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на
30 млн. евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели, каза
Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата.
Планира се да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане
за плащане. По инициативата "Джереми" не са идентифицирани проблеми, има напредък по
усвояването на средствата, каза Стойнев. По някои от другите финансови инструменти,
предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност", ще бъде
разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни линии, информира министърът. Според него
е наложително облекчаване на процедурите за кандидатстване, особено по процедурите за
енергийна ефективност.
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Заглавие: Стойнев: Може да загубим 90 млн. евро по "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София. Съществува риск 90 милиона евро по ОП
"Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." да бъдат изгубени.
Тридесет милиона евро са от средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г.
Това съобщи днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в отговор на
парламентарно питане, поставен от народния представител Димчо Михалевски. Той представи
политиката на министерството за гарантиране на успешното използване на средствата по
програмата.
С цел минимизиране на загубата на средства в дългосрочен план, новото ръководство на МИЕ
и Управляващият орган планират ускоряване на процесите по оценка на проекти и сключване
на договори за безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо
съгласуване на документи, разясни министър Стойнев и добави, че изпълнението на всички
създадени финансови инструменти в рамките на инициативата JEREMIE се проследява
внимателно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.
Министър Стойнев предостави информация и за конкретното състояние на оперативната
програма. "Резултатите за средата на 2013 г. са неубедителни", посочи той. Извършен е
анализ, като е констатирана необходимост от отстраняване на пропуски в мениджмънта, които
да улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна на фирмите.
Министър Драгомир Стойнев представи в пленарна зала и информация за подготовката на ОП
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Според него, въпреки проведените
консултации и работни срещи, предишното ръководство на Управляващия орган е провело
само едно заседание на Тематичната работна група за одобряване на Концепция за
оперативната програма.
Получени са забележки от страна на бизнеса, който ще бъде и пряк ползвател на средствата от
ОП „Иновации и конкурентоспособност", но тези сигнали не са отразени, категоричен бе
Стойнев. Според него по този начин е допуснато напрежение между Управляващия орган и
заинтересованите страни, като е бил нарушен диалогът и е липсвала обратна връзка.
"С встъпването си в длъжност новото ръководство на МИЕ и Управляващият орган стартира
нов диалог с цел постигане на единно разбиране по представените от страна на бизнеса и
браншовите организации становища. Целта е по-пълно отразяване на действителните нужди на
българската икономика при разработването на новата оперативна програма."
Министърът каза още, че след проведените разговори и постигнати договорености, е взето
решение да бъде разработена втора версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014
– 2020. Тя ще бъде представена за обсъждане на второто заседание на Тематичната работна
група в края на юни 2013 г.
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Резюме: София. Съществува риск 90 милиона евро по ОП "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." да бъдат изгубени. Тридесет
милиона евро са от средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г. Това съобщи
днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в отговор на
парламентарно питане, поставен от народния представител Димчо Михалевски. Той представи
политиката на министерството за гарантиране на успешното използване на средствата по
програмата.
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Резюме: Сливен. Представители на малки и средни предприятия от област Сливен се
запознаха с възможностите за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. по време на среща, организирана от Областния
информационен център, съобщиха от центъра. Към този момент по Оперативната програма са
отворени две процедури - „Енергийна ефективност и зелена икономика" и „Внедряване на
иновации в предприятията", които дават възможност на фирмите да реализират инвестиции в
подкрепа на своите идеи.
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Заглавие: Представители на малки и средни предприятия от област Сливен се запознаха
с възможностите за кандидатстване по ОП
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Сливен. Представители на малки и средни предприятия от област Сливен се запознаха
с възможностите за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. по време на среща, организирана от Областния
информационен център, съобщиха от центъра. Към този момент по Оперативната програма
са отворени две процедури - „Енергийна ефективност и зелена икономика" и „Внедряване на
иновации в предприятията", които дават възможност на фирмите да реализират инвестиции в
подкрепа на своите идеи. Интересът на присъстващите беше насочен към процедурата
„Внедряване на иновации в предприятията“, чиято цел е повишаване на 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. Всички кандидати могат да подават своите проектни предложения в срок
до 10 юли 2013 г.
През второто тримесечие на 2013 г. ще стартира още една процедура, - „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия“, като допустимите дейности ще бъдат в две
направления - елемент „Инвестиции в дълготрайни материални/нематериални активи“ и
елемент „Услуги“.
Промяната в нормативната уредба, свързана с избора на изпълнители от страна на
бенефициенти при подготовка на проекти по Оперативните програми, също беше поставена на
обсъждане.Участниците в срещата споделиха и своя опит в разписването и изпълнението на
проекти, отбелязвайки финансовото обезпечаване и осигуряване на средства като трудност,
която срещат в работата си.
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Заглавие: Подготвят втора версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: София /КРОСС/ Съществува риск 90 милиона евро по ОП"Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" да бъдат изгубени. Тридесет
милиона евро са от средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро - за 2014г. Това съобщи
днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в отговор на
парламентарно питане, поставен от народния представител Димчо Михалевски. Той представи
политиката на МИЕ за гарантиране на успешното използване на средствата по ОП"Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г".
С цел минимизиране на загубата на средства в дългосрочен план, новото ръководство на МИЕ
и Управляващият орган планират ускоряване на процесите по оценка на проекти и сключване
на договори за безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо
съгласуване на документи, разясни министър Стойнев и добави, че изпълнението на всички
създадени финансови инструменти в рамките на инициативата JEREMIE се проследява
внимателно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.
В отговор на актуален въпрос министър Стойнев предостави информация и за конкретното
състояние на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 20072013 г". Резултатите за средата на 2013 г. са неубедителни, посочи той. Към 31.05.2013 г.
процентът на сертифицираните от Европейската комисия средства по Приоритетна ос 1
„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" са в размер на 4,19%.
По тази ос се финансира разработване и внедряване на иновации. Тя се радва на широк
интерес от страна на бизнеса, но поради неуспешен мениджмънт стойността на сертифицирани
разходи е изключително ниска, допълни Стойнев. По приоритетна ос 2 „Повишаване
ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда" са
/одобрени/ сертифицирани 26,62% от средствата. Извършен е анализ, като е констатирана
необходимост от отстраняване на пропуски в мениджмънта, които да улеснят и ускорят
изпълнението на договорите от страна на фирмите.
Министър Драгомир Стойнев представи в пленарна зала и информация за подготовката на ОП
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Според него, въпреки проведените
консултации и работни срещи, предишното ръководство на Управляващия орган е провело
само едно заседание на Тематичната работна група за одобряване на Концепция за
оперативната програма. Получени са забележки от страна на бизнеса, който ще бъде и пряк
ползвател на средствата от ОП „Иновации и конкурентоспособност", но тези сигнали не са
отразени, категоричен бе Стойнев. Според него по този начин е допуснато напрежение между
Управляващия орган и заинтересованите страни, като е бил нарушен диалогът и е липсвала
обратна връзка.
С встъпването си в длъжност новото ръководство на МИЕ и Управляващият орган стартира нов
диалог с цел постигане на единно разбиране по представените от страна на бизнеса и
браншовите организации становища. Целта е по-пълно отразяване на действителните нужди на
българската икономика при разработването на новата оперативна програма.
Министърът каза още, че след проведените разговори и постигнати договорености, е взето
решение да бъде разработена втора версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014
- 2020. Тя ще бъде представена за обсъждане на второто заседание на Тематичната работна
група в края на м.юни 2013 г.
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Резюме: София /КРОСС/ Съществува риск 90 милиона евро по ОП"Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" да бъдат изгубени. Тридесет
милиона евро са от средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро - за 2014г. Това съобщи
днес министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в отговор на
парламентарно питане, поставен от народния представител Димчо Михалевски. Той представи
политиката на МИЕ за гарантиране на успешното използване на средствата по ОП"Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г".
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Заглавие: Ще привличаме чужденци с качествени дентални и медицински услуги
Подзаглавие:
Автор:
Текст: България може да очаква засилено търсене на дентални услуги от страна на граждани
на Великобритания, Ирландия, Германия, Италия и Скандинавските страни. Граждани на
Великобритания, Ирландия, Скандинавските страни и Русия пък са очакваните най-активни
потребители на медицински услуги у нас, сочат данни от анализ на експертите на „Клъстера за
здравен туризъм – България”, които бяха представени на пресконференция в столицата днес.
Определени амбиции страната ни трябва да има и спрямо гражданите на други държави от
Близкия Изток, Северна Африка, ОНД и САЩ, бе посочено още в анализа.
Страната ни има способността да отговори по най-добрия начин на нарастващата потребност
от здравни услуги, която се наблюдава през последните години в Европа и света поради
застаряването на населението и по-високата заболеваемост, посочи председателят на УС на
клъстера д-р Венцислав Стоев и добави, че от 10 години в цял свят е налице ясна тенденция
към засилено търсене на качествени медицински услуги, които да бъдат оказани навреме и на
приемлива цена, без значение гражданин на коя държава е потребителят. „Същевременно
трябва да си даваме сметка, че кратките индивидуални пътувания на граждани на други страни,
които идват у нас за кратко време и ползват определени медицински услуги, още не означава
че имаме здравен туризъм. Това понятие включва ред компоненти, обединени от една обща
логистика, която има своите принципи и особености”, подчерта д-р Стоев и поясни ,че
клъстерите са една доказана форма, която гарантира предоставянето на комплексна услуга на
потребителя и носи значителни икономически ползи за държавата.
Освен към дентални услуги, вероятно чуждестранните потребители ще се насочат най-вече към
услугите от областта на инвазивната кардиология, интервенционалната медицина, ортопедията
и травматологията, офталмологията, прогнозират още специалистите.
Фактът, че у нас цените на медицинските услуги са средно с 60% по-ниски в сравнение с
развитите европейски страни, сам по себе си не е достатъчен, за да гарантира привличане на
сериозен поток чуждестранни потребители, изтъкнаха експертите от клъстера и допълниха, че
качеството и навременността са фактори, на които в цял свят се обръща все повече внимание.
В рамките на проявата днес ще бъде демонстрирана и създадената наскоро уеб-платформа на
клъстера. Тя ще включва пълна информация на 4 езика за предоставяните медицински услуги,
здравните заведения, работещите в тях лекари, дентални лекари и други медицински
специалисти, както и за туристическите, застрахователните, банковите и всички други видове
услуги от общия пакет.
Очаква се утре от 10 ч. да бъде проведена дискусионна кръгла маса на тема „Бъдещето на
здравния туризъм в България”, а в неделя в 10 ч. да бъде открита конференция „Защо да
участваме в здравния клъстер: гледната точка на денталния специалист, туроператора,
застрахователя и банката”. Проявите се организират в рамките на проект, финансиран по
европейската програма за повишаване на конкурентоспособността и се провеждат в
столичния хотел „Принцес”.
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Резюме: България може да очаква засилено търсене на дентални услуги от страна на граждани
на Великобритания, Ирландия, Германия, Италия и Скандинавските страни. Граждани на
Великобритания, Ирландия, Скандинавските страни и Русия пък са очакваните най-активни
потребители на медицински услуги у нас, сочат данни от анализ на експертите на „Клъстера за
здравен туризъм – България”, които бяха представени на пресконференция в столицата днес.
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Заглавие: МИЕ ще подготви втора версия на Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност 2014 - 2020"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Съществува риск 90 милиона евро по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 - 2013 г." да бъдат изгубени. Тридесет милиона евро са от
средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г. Това съобщи министърът на
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, на парламентарно питане, поставено от
народния представител Димчо Михалевски, съобщиха от пресцентъра на Министерство на
икономиката и енергетиката (МИЕ).
Стойнев представи политиката на МИЕ за гарантиране на успешното използване на средствата
по ОП"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г". С
цел минимизиране на загубата на средства в дългосрочен план, новото ръководство на МИЕ и
Управляващият орган планират ускоряване на процесите по оценка на проекти и сключване на
договори за безвъзмездна помощ, както и въвеждане на подходяща организация за бързо
съгласуване на документи, разясни министър Стойнев и добави, че изпълнението на всички
създадени финансови инструменти в рамките на инициативата JEREMIE се проследява
внимателно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.
На въпрос министър Стойнев предостави информация и за конкретното състояние на
ОП"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г".
Резултатите за средата на 2013 г. са неубедителни, посочи той. Към 31.05.2013 г. процентът на
сертифицираните от Европейската комисия средства по Приоритетна ос 1 "Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" са в размер на 4,19%. По тази ос се
финансира разработване и внедряване на иновации. Тя се радва на широк интерес от страна
на бизнеса, но поради неуспешен мениджмънт стойността на сертифицирани разходи е
изключително ниска, допълни Стойнев.
По приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието
на благоприятна бизнес среда" са /одобрени/ сертифицирани 26,62% от средствата. Извършен
е анализ, като е констатирана необходимост от отстраняване на пропуски в мениджмънта,
които да улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна на фирмите.
Министър Драгомир Стойнев представи в пленарна зала и информация за подготовката на ОП
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Според него, въпреки проведените
консултации и работни срещи, предишното ръководство на Управляващия орган е провело
само едно заседание на Тематичната работна група за одобряване на Концепция за
оперативната програма. Получени са забележки от страна на бизнеса, който ще бъде и пряк
ползвател на средствата от ОП "Иновации и конкурентоспособност", но тези сигнали не са
отразени, категоричен бе Стойнев. Според него по този начин е допуснато напрежение между
Управляващия орган и заинтересованите страни, като е бил нарушен диалогът и е липсвала
обратна връзка.
С встъпването си в длъжност новото ръководство на МИЕ и Управляващият орган стартира нов
диалог с цел постигане на единно разбиране по представените от страна на бизнеса и
браншовите организации становища. Целта е по-пълно отразяване на действителните нужди на
българската икономика при разработването на новата оперативна програма.
Министърът каза още, че след проведените разговори и постигнати договорености, е взето
решение да бъде разработена втора версия на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014
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Резюме: Съществува риск 90 милиона евро по ОП "Развитие на конкурентоспособността
българската икономика 2007 - 2013 г." да бъдат изгубени. Тридесет милиона евро са
средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г. Това съобщи министърът
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, на парламентарно питане, поставено
народния представител Димчо Михалевски, съобщиха от пресцентъра на Министерство
икономиката и енергетиката (МИЕ).
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– 2020. Тя ще бъде представена за обсъждане на второто заседание на Тематичната работна
група в края на м.юни 2013 г.
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Резюме: Развитието на конкурентоспособността на икономиката ни ще бъде приоритет през
следващия програмен период

Според него е наложително облекчаване на процедурите за кандидатстване, особено по тези
за енергийна ефективност.
Междувременно на среща с българските журналисти в Брюксел министър-председателят
Пламен Орешарски каза, че ключов приоритет през следващия програмен период ще бъде
развитието на конкурентоспособността на икономиката ни. Това посочи . Помолен да коментира
критиките на Европейската комисия по представения към момента проект на споразумение за
партньорство, премиерът посочи, че те са основно към определените като приоритетни
ключови области. „Не сме достатъчно убедителни върху защитата на представените
приоритети. Идентифицираните проблеми не кореспондират със заявените приоритети”,
изтъкна той.
Министър-председателят обясни, че на конкурентоспособността ще бъде гледано от всички
аспекти, които й влияят – подобряване на условията за бизнес, улесняване на достъпа до
финансиране, развитието на малките и средни предприятия, иновативността. „Екологичната и
пътната инфраструктура също са важни, но на тях не бива да се гледа самоцелно, а само като
предпоставка за създаване на бизнес среда”, коментира Пламен Орешарски и отново подчерта,
че икономическият растеж създава възможности за решаване на натрупаните проблеми в
другите значими сектори.
С цялостната координация на икономическите функции на министерствата ще се заеме
вицепремиер, който предстои да бъде назначен, потвърди министър-председателят. На негово
пряко подчинение ще бъдат поставени Българската агенция за инвестиции и Българската банка
за развитие – два инструмента, чиято ефективност може да бъде използвана за стимулиране
на икономиката ни. Основните задачи пред вицепремиера ще бъдат подобряване на бизнес
средата и административното обслужване на гражданите, развитието на електронното
правителство и промотирането на страната ни като инвестиционна дестинация.
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Заглавие: Има риск да загубим 30 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Развитието на конкурентоспособността на икономиката ни ще бъде приоритет през
следващия програмен период
Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели, каза
Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата.
Планира се да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане
за плащане. По инициативата "Джереми" не са идентифицирани проблеми, има напредък по
усвояването на средствата, каза Стойнев. По някои от другите финансови инструменти,
предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност", ще бъде
разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни линии, информира министърът.
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"Конкурентоспособност". Това заяви по време на парламентарния...
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Заглавие: Може да загубим 30 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Има риск да загубим 30 млн. евро за 2013 г. по Оперативна програма
"Конкурентоспособност". Това заяви по време на парламентарния контрол министърът
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели, каза
Стойнев, предаде БТА.
Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата. Планира се
да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане за плащане.
Според вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова сме усвоили едва една
пета от европарите и сме изправени пред риска да загубим общо 237 млн. евро по всички
програми. econ.bg |
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Заглавие: Орешарски вече щял да проверява стриктно мераклиите за постове
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Ще разширим кръга от източници, чрез които правим проверка преди назначаването на
публична длъжност, обеща премиерът Пламен Орешарски по време на срещата си с
българските членове в Европейския парламент, предаде репортер на БГНЕС.
По време на срещата евродепутатът Димитър Стоянов поиска от Орешарски да освободи зам.министъра на образованието Мукадес Налбант и областния управител на Благоевград Муса
Палев и попита на какъв принцип се назначават областните управители и зам.-министрите. “Аз
заявих тази сутрин, че ще бъда безкомпромисен към всеки сигнал и всяка номинация, за която
има достатъчно информация, че не отговаря на качествата. Бях разпоредил всички номинации
да се проверяват щателно през МВР. Очевидно тази проверка не е достатъчна и трябва да
разширим кръга от източници, чрез които проверяваме когато имаме намерение да назначим
някого на публична позиция” , заяви премиерът. Той обясни, че за назначенията, които е
направил, е разчитал и на предложения от партиите, които подкрепят правителството в
Народното събрание, но подчерта: “Ако се погледнат назначенията на министрите и зам.министрите, ще се види една доста шарена картина на хора в някаква степен утвърдени в
дадената сфера. Не мисля, че е грешка, че сред тях има политици”.
Премиерът напомни, че предстои да бъдат назначени още зам.-министри и подчерта, че на
първо място ще се води от професионализма на хората, а след това и от други техни
характеристики.
За областният управител на Благоевград той коментира: “Изпитвам смущения и ако е
необходимо, ще отида лично, защото аз не чух аргументи срещу номинирания за областен
управител, което е леко смущаващо”.
Доста скоро възнамерявам да предложа икономически вицепремиер, каза още Орешарски пред
депутатите. Той обеща да спази срока от един месец, който даде за назначаването му още в
началото на мандата.
Министър-председателят поиска подкрепата на българските евродепутати за договарянето на
по-добри условия за страната ни през следващия програмен период, съобщиха от
правителствената информационна служба.
Премиерът информира евродепутатите за проведената днес среща с генералния секретар на
НАТО Андерс Фог Расмусен и посочи, че в утрешните си разговори с председателя на
Европейската комисия Жозе Барозу и с председателя на Европейския съвет Херман ван
Ромпой ще постави акцент върху еврофондовете – тяхното ускорено усвояване до края на
настоящия програмен период и подготовката за разговори с ЕК по споразумението за
предстоящите седем години. „Най-важната работа трябва да се свърши през идващите няколко
месеца, защото те определят бъдещето на страната ни за десетилетие напред”, подчерта
Пламен Орешарски.
Той посочи, че според анализите на служебното правителство, се очертават сериозни загуби
при усвояването на евросредства. „Полагаме всички усилия, за да ги намалим”, категоричен
беше премиерът, но страната ни трябва да усвои два пъти повече спрямо предходни години,
поясни той.
Премиерът изтъкна, че занапред приоритетно ще се гледа на оперативните програми
„Конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси”. Ще бъде променен и подходът
по отношение на усвояването. „В стремежа си да не загубим средства, администрацията помалко се фокусираше върху ефективността от усвояването. Сега нашата цел ще бъде не
просто да ги усвоим, а това да става с по-голям ефект върху развитието на страната ни”,
подчерта министър-председателят.
Той коментира пред евродепутатите приетия вчера от правителството план със
стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на икономическата среда, социалното
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Резюме: Ще разширим кръга от източници, чрез които правим проверка преди назначаването
на публична длъжност, обеща премиерът Пламен Орешарски по време на срещата си с
българските членове в Европейския парламент, предаде репортер на БГНЕС.
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положение на гражданите и укрепването на държавността. Премиерът посочи, че включените в
него мерки са със срок до края на годината, тъй като кабинетът работи при действащ бюджет, в
който не могат да се правят големи размествания. Затова целите сега са подкрепа на найуязвимите социални групи чрез осигуряване на допълнителни средства за родителите на малки
деца, семействата на първокласници, хората на минимална работна заплата, разширяване
кръга на лицата с право на енергийни помощи и др. Предстои изключително сериозна работа
по отношение на цената на електроенергията, намаляването на административната тежест за
бизнеса и подобряване функционалността на Българската банка за развитие, за да се улесни
достъпът на малкия бизнес до кредитен ресурс. Имаме амбициозни планове и по ускоряване на
електронното правителство, подчерта министър-председателят.
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Заглавие: Има риск да загубим 30 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Развитието на конкурентоспособността на икономиката ни ще бъде приоритет през
следващия програмен период
Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели, каза
Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата.
Планира се да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане
за плащане. По инициативата "Джереми" не са идентифицирани проблеми, има напредък по
усвояването на средствата, каза Стойнев. По някои от другите финансови инструменти,
предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност", ще бъде
разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни линии, информира министърът.
Според него е наложително облекчаване на процедурите за кандидатстване, особено по тези
за енергийна ефективност.
Междувременно на на среща с българските журналисти в Брюксел министър-председателят
Пламен Орешарски каза, че ключов приоритет през следващия програмен период ще бъде
развитието на конкурентоспособността на икономиката ни. Това посочи . Помолен да коментира
критиките на Европейската комисия по представения към момента проект на споразумение за
партньорство, премиерът посочи, че те са основно към определените като приоритетни
ключови области. „Не сме достатъчно убедителни върху защитата на представените
приоритети. Идентифицираните проблеми не кореспондират със заявените приоритети”,
изтъкна той.
Министър-председателят обясни, че на конкурентоспособността ще бъде гледано от всички
аспекти, които й влияят – подобряване на условията за бизнес, улесняване на достъпа до
финансиране, развитието на малките и средни предприятия, иновативността. „Екологичната и
пътната инфраструктура също са важни, но на тях не бива да се гледа самоцелно, а само като
предпоставка за създаване на бизнес среда”, коментира Пламен Орешарски и отново подчерта,
че икономическият растеж създава възможности за решаване на натрупаните проблеми в
другите значими сектори.
С цялостната координация на икономическите функции на министерствата ще се заеме
вицепремиер, който предстои да бъде назначен, потвърди министър-председателят. На негово
пряко подчинение ще бъдат поставени Българската агенция за инвестиции и Българската банка
за развитие – два инструмента, чиято ефективност може да бъде използвана за стимулиране
на икономиката ни. Основните задачи пред вицепремиера ще бъдат подобряване на бизнес
средата и административното обслужване на гражданите, развитието на електронното
правителство и промотирането на страната ни като инвестиционна дестинация.
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Резюме: Развитието на конкурентоспособността на икономиката ни ще бъде приоритет през
следващия програмен период
Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма "Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн. евро, заяви по
време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев, цитиран от БТА.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.tvevropa.com
Връзка: http://www.tax.bg/bg/news/view/10379
Брой думи: 165
Резюме: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн. евро,
заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
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Заглавие: Има риск от загуба на 30 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Все още съществува риск от загуба на средства за 2013 г. по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в размер на 30 млн.
евро, заяви по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, цитиран от БТА.
В началото на 2013 г. рискът от загуба на средства по Оперативната програма бе оценен на
50 млн. евро. Управляващият орган е предложил мерки, но те са се оказали закъснели, каза
Стойнев. Той добави, че рискът за 2014 г. е за загуба на около 60 млн. евро по програмата.
Планира се да бъдат ускорени процесите по оценка на проектите, както и на отчетите с искане
за плащане. По инициативата "Джереми" не са идентифицирани проблеми, има напредък по
усвояването на средствата, каза Стойнев. По някои от другите финансови инструменти,
предоставящи финансов ресурс на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност", ще бъде
разширен обхвата и ще се добавят нови кредитни линии, информира министърът. Според него
е наложително облекчаване на процедурите за кандидатстване, особено по процедурите за
енергийна ефективност.
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Дата: 21.06.2013
Източник: www.novinite.bg
Връзка:
http://www.novinite.bg/articles/41894/Stojnev-Ima-risk-da-zagubim-90-mln-evro-poKonkurentnosposobnost
Брой думи: 210
Резюме: "Съществува риск 90 милиона евро по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013 г." да бъдат изгубени. Тридесет милиона евро са от
средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г."
Това съобщи в петък министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в отговор
на парламентарно питане, поставен от народния представител Димчо Михалевски. Той
представи политиката на министерството за гарантиране на успешното използване на
средствата по програмата, съобщи "Стандарт".
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Заглавие: Стойнев: Има риск да загубим 90 млн. евро по "Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: "Съществува риск 90 милиона евро по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013 г." да бъдат изгубени. Тридесет милиона евро са от
средствата, предвидени за 2013 г., а 60 млн. евро – за 2014 г."
Това съобщи в петък министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в отговор
на парламентарно питане, поставен от народния представител Димчо Михалевски. Той
представи политиката на министерството за гарантиране на успешното използване на
средствата по програмата, съобщи "Стандарт".
Министър Стойнев предостави информация и за конкретното състояние на оперативната
програма. "Резултатите за средата на 2013 г. са неубедителни", посочи той. Извършен е
анализ, установена е необходимост от отстраняване на пропуски в мениджмънта, които да
улеснят и ускорят изпълнението на договорите от страна на фирмите.
"С встъпването си в длъжност новото ръководство на МИЕ и Управляващият орган стартира
нов диалог с цел постигане на единно разбиране по представените от страна на бизнеса и
браншовите организации становища. Целта е по-пълно отразяване на действителните нужди на
българската икономика при разработването на новата оперативна програма."
Министърът каза още, че след проведените разговори и постигнати договорености, е взето
решение да бъде разработена втора версия на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014
– 2020. Тя ще бъде представена за обсъждане на второто заседание на Тематичната работна
група в края на юни 2013 г.
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